OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo
Stavebný úrad

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Ing. L. Letanovská, PhD.

Bernolákovo
12.09.2022

Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa §35 ods. 2) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a
doplnení
Obec Bernolákovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a §5
písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako povoľujúci orgán vo vzťahu k vydaniu zmeny
územného rozhodnutia
na stavbu “ Logistické centrum Triblavina“
na pozemkoch:
KN C : p. č. 5129/1, /2, /3, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /19, /20, 5130/1, /2, /7, 5125/8, /21, /22, /23,
/24, /25, /26, 5126/11, /12, /13, 5131 v k. ú. Bernolákovo
Vlastník pozemku iný ako navrhovateľ:
KN C : p. č. 5131

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

KN C : p. č. 5129/17

Hradek, s.r.o., Zakarpatská 173/9, Michalovce, PSČ 07101, IČO: 46377506

projektant:

STAT-KON s. r. o.., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Ing. Juraj Letko,
autorizovaný stavebný inžinier č. 6925*A1

žiadateľ:

Logis Triblavina, s.r.o., Malý trh 2/A 811 08 Bratislava, IČO: 52998347

týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov a podľa stavebného zákona § 35 ods. 2, na úradnej tabuli a na
svojom webovom sídle zverejňuje nasledovné písomnosti:
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania :
tvorí prílohu č. 1 tohto listu
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti :
rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní ku dňu zverejnenia nebolo vydané
rozhodnutie zo zisťovacieho konania je zverejnené na stránke :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticke-centrum-triblavina-1)
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c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení :
Podmienky v povolení: podmienky ku dňu zverejnenia stanovené neboli
Podmienky sú uvedené aj v rozhodnutí zo zisťovacieho konania,
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticke-centrum-triblavina-1)

ktoré je

zverejnené

d)
hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
Povolenie nebolo udelené
Hlavné opatrenia : Podľa rozhodnutia vydaneho v zisťovacom konaní a podľa vyhodnotenia spôsobu
zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania
e)

informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní

• Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory,
Slovenská republika
• Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia :
povolenie ku dňu zverejnenia vydané nebolo
rozhodnutie zo zisťovcieho konania nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2022
Toto oznámenie spolu s prílohami bude zverejnené v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa stavebného zákona § 35 ods.2,
na úradnej tabuli obce Bernolákovo a na webovom sídle: https: //www.bernolakovo.sk
Príloha:
Žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia

Mgr. Rita Véghová
vedúca odb. výst., ÚP,ŽP a PK

Potvrdenie dátumu zverejnenia:
Zverejnené od:

zverejnené do:

pečiatka a podpis oprávnenej osoby

pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Telefón: 02/40 200 606

www.bernolakovo.sk

email: letanovska@bernolakovo.sk

