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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Vec: „Zlúčenie výkonov taviacich agregátov F71 a F72 v spoločnosti VETROPACK  
           NEMŠOVÁ, s.r.o.“ 
         - oznámenie o doručení zmeny navrhovanej činnosti s možnosťou vyjadriť sa  
            k  zmene navrhovanej činnosti a informácia o jej zverejnení. 
 
Mestu Nemšová ako dotknutej obci bolo Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou 
posudzovania vplyvov na ŽP, Odborom posudzovania vplyvov na ŽP so sídlom: Námestie Ľudovíta 
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Zlúčenie 
výkonov taviacich agregátov F71 a F72 v spoločnosti VETROPACK  NEMŠOVÁ, s.r.o“ podľa 
§ 29 ods. 6 písmena a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
       
Vážení občania a široká verejnosť,  

• o doručení oznámenia  o zmene navrhovanej činnosti: „Zlúčenie výkonov taviacich 
agregátov F71 a F72 v spoločnosti VETROPACK  NEMŠOVÁ, s.r.o“ Vás týmto 
informujeme  v zmysle  § 65 g ods. 3 Zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• Mesto Nemšová zároveň oznamuje podľa § 29 ods. 8 Zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, že do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné  nahliadnuť, robiť 
si výpisky alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade  Nemšová, Ul.  
Janka Palu 2/3,  Nemšová a  to počas úradných  hodín v  zasadačke na 1.NP  budovy  
mestského  úradu  po ohlásení  sa  na  podateľni  MsÚ po dobu  10  dní od jeho 
zverejnenia. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z. z. 
doručiť do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené mestom Nemšová  a  to 
na adresu: Ministerstvo ŽP SR , Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov 
na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje 
za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené  mestu Nemšová.  
 
 
                                 JUDr. Miloš Mojto 
                                    primátor mesta 
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