Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23
ods. 1) 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“).
a)

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Zmena dokončenej stavby –
prístavba haly FARGUELL NITRA, s.r.o.“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18
ods. 2, písm. b) zákona.
Okresný úrad Nitra
Príslušný orgán
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
Názov navrhovanej činnosti Zmena dokončenej stavby – prístavba haly
FARGUELL NITRA, s.r.o.

Mesto Nitra, kat. územie Dražovce, par. č.
– I. etapa z roku 2008:
k.ú. Dražovce
register C -1067/48 - vyrobná hala
register C - 1067/ 28, 1067/51, 1067/52, 1067/53,
1067/54, 1067/55, 1067/56
register E - 1092/2, 1092/1, 1091
II. etapa - prístavba haly a súvisiacich SO:
k.ú. Dražovce
register “C” - 1067/28, 1067/48, 1067/52, 1067/53
Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie vyrobnych
Predmet činnosti
kapacít v rámci II. etapy realizácie projektu z r. 2008
formou prístavby k vyrobnej hale
závodu haly o rozlohe 1528,65 m2 podlažnej vyrobnej
plochy (spolu teda: 4502,2 m2 zastavanej plochy), v
ktorej bude nainštalovany lisovací stroj
(800 ton) s podávačmi na vyrobu kovovych súčiastok
(kovolis), ktory bude plniť funkciu záložného
vyrobného zdroja v prípade náhodnej poruchy
pôvodného vyrobného zariadenia, ako aj počas jeho
plánovanej údržby, aby bola zabezpečená
nepretržitosť a plynulosť vyroby a dodávok
hotovych vyrobkov a nedochádzalo tak k
oneskorenym dodávkám alebo hospodárskym škodám
vlastného vyrobného závodu navrhovateľa ani u
odberateľov, ktorí sú ďalej závislí od včasnych a
bezchybnych vyrobnych dodávok navrhovateľa.
Navrhovateľ je dodávateľom danych kovovych
komponentov pre producentov ako sú SONY,
SAMSUNG, PSA a KIA. Vyrobny program
navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu
vyrobnych a skladovych kapacít existujúceho závodu
prístavbou novej haly.
FARGUELL NITRA, s.r.o., Dolné Hony 8, 949 01
Navrhovateľ
Nitra, IČO: 36 770 302
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Miesto realizácie

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Z. z. o posudzovaní vplyvov o na životné prostredie v znení neskorších predpisov a,
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie dňom 05.01.2016 doručením zámeru navrhovateľom.
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Navrhovaná činnosť bude povoľovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Neuvádzame.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.
Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia
zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy
možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky
a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený
najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21
dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia
oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán Mesto Nitra
Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie
Neuvádzame.

