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VEREJ NA VYHLÁŠKA 

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovanl vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenl niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon") 

oznamuje, 

že dňa 12.12.2017 bolo Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako dotknutej obci doručené oznámenie, 
v ktorom sa uvádza, že dňa 28.11.2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") doručil navrhovateľ - The Galata Group 
s.r.o., so sídlom Pribinova 26, 811 09 Bratislava, zastúpený spoločnosťou EKOJET s.r.o„ Tehelná 19, 
831 03 Bratislava - zámer navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex ISTER TOWER". 

Dokumentácia je zverejnená na webovom sldle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na 
adrese: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-komplex-ister-tower 

Verejnosť môže podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanl vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znenl neskoršlch predpisov (ďalej len „zákon 
o posudzovanl vplyvov) doručiť svoje pisomné stanovisko k zámeru prlslušnému orgánu do 21 dni od 
zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia podľa § 23 ods. 3 zákona 
o posudzovanl vplyvov; plsomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej 
lehote prostrednlctvom obce. 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastnlci konania a zúčastnené osoby 
majú možnosť, aby sa pred vydanlm rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na 
MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovlta Štúra 1, 812 35 Bratislava v čase od 08:00 do 15:00. 
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