
 
 
Č. spisu: ŽP 2017/02506-2-MK                       V Bardejove dňa 21.03.2017 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
O Z N Á M E N I E 

 
 Navrhovateľ MALT – BJ s.r.o., J. Grešáka 2877/22, 085 01 Bardejov predložil dňa 
01.03.2017 Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako 
príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1  a § 5 
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“), zámer „Remeselný 
minipivovar, ul. Nový Sad, Bardejov“ (ďalej len „zámer“).  
 Mesto Bardejov ako dotknutá obec, po obdŕžaní oznámenia, v súlade s § 23 ods. 3 
zákona týmto informuje verejnosť o tomto oznámení. Verejnosť do tohto oznámenia môže 
nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na 
Mestskom úrade Bardejov – oddelení životného prostredia, Radničné námestie 16, 
v pracovných dňoch, na úradných tabuliach Mesta Bardejov, na internetovej web stránke, 
v časti elektronická úradná tabuľa: http://www.bardejov.sk/msu/zverejovanie-vyhlaok a na 
http://www.minv.sk/?Remeselny_minipivovar_Bardejov. Oznámenie musí byť verejnosti 
prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.   

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad 
Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov do 21 dní 
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na 
Okresnom úrade Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 
14,00 hod počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie 
odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 054/4710251 alebo e-mailom 
jozef.cech@minv.sk). 
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