
 

M E S T O  N E M Š O V Á  
MESTSKÝ ÚRAD 

ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
 

OV   443/2018-2/PR-1101/2018                                                                    V Nemšovej, dňa: 9.5.2018       
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec: Zámer: „Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK  
         NEMŠOVÁ, s.r.o. “  
         – oznámenie o doručení zámeru a o začatí posudzovania vplyvov na ŽP. 
 
         Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP doručilo dňa 
24.04.2018 na MsÚ Nemšová upovedomenie podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní  v znení neskorších predpisov účastníkom konania o tom, že dňom 8.3.2018 
začalo konanie (posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na ŽP)  podľa § 22 a 
nasledujúcich zákona č. 24/2006 Z. z. ( Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) na základe obdržaného zámeru 
pod názvom: “ Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti  VETROPACK 
NEMŠOVÁ, s.r.o.“ navrhovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.. Zároveň požiadalo 
mesto  o informovanie verejnosti  formou zverejnenia zámeru o zmene navrhovanej činnosti 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.   
      Vážení občania,  
o  doručení  zámeru a o začatí  konania ( posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej 
činnosti na životné prostredie)  Vás  týmto informujeme v  zmysle § 23 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. 
       Do zámeru o zmene navrhovanej činnosti pod názvom: “Inovácia výrobného procesu 
číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.“ môže široká verejnosť 
nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ 
Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová a to počas úradných hodín - v zasadačke 
na 1.NP budovy, po ohlásení sa na sekretariáte. Zámer  a oznámenie o predložení zámeru, 
ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi je 
zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-
vyrobneho-procesu-cireho-skla-v-spolocnosti-vetropack-nemsova-1 
       Zámer bude verejnosti prístupní verejnosti po dobu 21 dní od  zverejnenia oznámenia 
o doručení zámeru ( t. j. vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nemšová a v skrinke úradných 
oznamov). 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21  dní od zverejnenia   
zámeru na adresu: Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava. 
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci. 
 
        Ing. František Bagin  
                                  primátor mesta 
Vyvesené: 9.5.2018 
Zvesené:    ................. 
 
Potvrdené dňa:  .......................    podpis, pečiatka: .......................... 


