Oznámenie o zámere
podľa § 23 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príslušný orgán
Názov činnosti

Predmet činnosti

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
Zmena dokončenej stavby – prístavba haly
FARGUELL NITRA, s.r.o.
Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie vyrobnych
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.

Kapitola č.7 – Strojársky a elektrotechnický
priemysel, pol. č. 7 Strojárska výroba,
Oblasť činnosti (podľa prílohy č. 8 zákona)
elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
od 3000 m2 podlieha zisťovaciemu konaniu
Dátum doručenia zámeru príslušnému orgánu 05. januára 2016
Dátum rozoslania zámeru dotknutým
orgánom, dotknutým obciam, povoľujúcemu 11. januára 2016
a rezortnému orgánu
Navrhovateľ
Spracovateľ zámeru
Rezortný orgán (adresa)
Povoľujúci orgán
Druh požadovaného povolenia
Dotknutá obec
Miesto realizácie

FARGUELL NITRA, s.r.o., Dolné Hony 8, 949
01 Nitra, IČO: 36 770 302
Mgr. Ingrida Nanácka

MH SR
Mesto Nitra, OÚ NR – odbor OSZP3
Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a
kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu v
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov
Mesto Nitra
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Mesto/Obec: Nitra

Katastrálne územie: Dražovce
Parcela 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

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania, je
možné získať na príslušnom orgáne alebo povoľujúcom orgáne.
Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať
povoľujúcemu orgánu.

