Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o zmene činnosti podľa § 29
ods. 1 b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).
a) Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov
na životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, oznamuje verejnosti, že
zmena navrhovanej činnosti : „Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond
Jakubov 63 a 64“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 3 zákona.
Príslušný orgán

Okresný úrad Malacky
odbor starostlivosti o životné prostredie
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Názov navrhovanej činnosti Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond
Jakubov 63 a 64
Miesto realizácie
k.ú. Láb KN-C 5998/1, 6010, 5999, 6001, 6000, k.ú.
Pl. Štvrtok KN-C 4400, 4415, 4416, 4419, 4420,4421
k.ú. Jakubov KN-C 3370, 3399, 3400
Predmet činnosti
Účelom navrhovanej činnosti je dodávka palivového
plynu pre kogeneračnú jednotku umiestnenú na
zbernom naftovom stredisku Dúbrava, ktorá slúži na
výrobu energie pre plynulú prevádzku ZNS Dubrava.
Navrhovateľ
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

b) Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov
na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že predložením oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti dňa 01.02.2019 navrhovateľom sa začalo správne konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania, je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
• povolenie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
e) Neuvádzame.
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v informačnom systéme EIA/SEA na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberne-naftove-stredisko-dubrava-zapojeniesond-jakubov-63-64

Podľa § 29 odseku 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno
do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť
zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí
sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
g)

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
§ 29 ods. 8) zákona na adresu:

Okresný úrad Malacky
odbor starostlivosti o životné prostredie
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

h) Neuvádzame.

Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb
Obec Jakubov, Obecný úrad, 900 63 Jakubov 191
Obec Plavecký Štvrtok, Obecný úrad, 900 68 Plavecký Štvrtok
172

