Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa §
23 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 Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 2157/20, 909 01
Skalica oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „MULTIMODÁLNE LOGISTICKÉ
CENTRUM Holíč“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods.2 písm. b) zákona
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ

Okresný úrad Skalica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 2157/20
909 01 Skalica
MULTIMODÁLNE LOGISTICKÉ CENTRUM Holíč
Trnavský kraj, okres Skalica, k. ú. Skalica,
p. č. 13281/1, 13292, 13287, 13283, 13281/9, 13240, 13270
1653/1, 12735/1, 12735/2, 12735/3, 12735/4, 12735/5,
12735/6, 12735/7, 12735/9, 12735/10, 12743, 13182/3,
13182/1, 13297, 13281/17, 13281/7, 13298/1, 13308/6,
13404, 13523/1, 13317/2, 13308/7, 13320/4, 13521,
13320/3, 14116/2, 14116/1, 14055/15, 14055/14, 14055/13
14055/12, 14055/11, 14055/1
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a
priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne
logistické centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový
aj východzí bod kapacitnej trasy medzi Ďalekým východom,
ďalšími oblasťami (hlavne krajinami Stredného východu) a
Strednou Európou.
Táto trasa bude slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu
kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu
Constanta po dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k
Holíču.
MLC Holíč s. r. o.

Moyzesova 2
908 51 Holíč
b) Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 2157/20, 909 01
Skalica 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, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona a v zmysle § 18 ods.3 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 14.10.2020 doručením zámeru
navrhovateľom.
c) Informácia o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u
príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:

Povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
e) Neuvádzame
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk/sk/eia/
Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru
informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do
zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od
zverejnenia informácie o jeho doručení.
g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle okresného úradu alebo od zverejnenia oznámenia podľa
§ 23 ods.3 zákona na adresu:
Okresný úrad Skalica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 2157/20
909 01 Skalica
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej
obci.
Povoľujúci orgán

Mesto Holíč - stavebný úrad, Bratislavská 5, 908 51
Holíč
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Odbor dráhový stavebný úrad Námestie slobody č. 6,
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Okresný úrad Skalica, OSŽP- ŠVS, Námestie slobody
15, 909 01 Skalica

h) Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, účastníci konania
a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť na
Okresnom úrade Skalica, odbore starostlivosti o ŽP.

i)

Neuvádzame

