Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov
na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, oznamuje
verejnosti, že navrhovateľ New Vital spol. s. r. o., Sumbalova 1A, 841 01 Bratislava, IČO
36707333 v zastúpení a-live, Panenská 7, 811 03 Bratislava, doručil dňa 02. 08. 2021 podľa
§ 31 ods. 6 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 o posudzovaní
vplyvov“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Hotel Čerešne (Čerešne 3), Parkovisko
Polianky a Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)“.
Správa o hodnotení činnosti bola listom 7848/2021-1.7./mš, 42299/2021,
42300/2021-ver. zo dňa 04. 08. 2021 rozoslaná na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.
Dotknutá obec do desať dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33
ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia
podľa § 33 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zverejní v celom rozsahu dokumentáciu
správy o hodnotení činnosti na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a to do 30 dní odo dňa ukončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, dotknutá obec na úradnej
tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy,
odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže
verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.
Dotknutá obec podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona o posudzovaní vplyvov
má zabezpečiť do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení činnosti po dohode
a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
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