OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zloži ek ži votného prostredi a
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje// linka
OU-NR-OSZP3-2016/005319-012 Mgr. Konečná Bodnárová/283

Nitra
18.februára 2016

ROZHODNUT IE
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Zmena dokončenej stavby – prístavba haly FARGUELL
NITRA, s.r.o.“, ktorý predložil navrhovateľ, FARGUELL NITRA, s.r.o., Dolné Hony 8, 949 01 Nitra,
IČO: 36 770 302, toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, „Zmena dokončenej stavby – prístavba haly FARGUELL NITRA, s.r.o.“
navrhovateľa FARGUELL NITRA, s.r.o., Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 770 302, rieši rozšírenie
výrobných kapacít v rámci II. etapy realizácie projektu z r. 2008 formou prístavby k výrobnej hale závodu
haly o rozlohe 1528,65 m2 podlažnej výrobnej plochy (spolu teda: 4502,2 m2 zastavanej plochy), v ktorej bude
nainštalovaný lisovací stroj (800 ton) s podávačmi na výrobu kovových súčiastok (kovolis), ktorý bude plniť
funkciu záložného výrobného zdroja v prípade náhodnej poruchy pôvodného výrobného zariadenia, ako aj
počas jeho plánovanej údržby, aby bola zabezpečená nepretržitosť a plynulosť výroby a dodávok hotových
výrobkov. Výrobný program navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu výrobných a skladových kapacít
existujúceho závodu prístavbou novej haly, navrhovaná činnosť je umiestnená v Nitrianskom kraji, v okrese
Nitra, na parcele reg. C-KN I. etapa z roku 2008: k.ú. Dražovce register C -1067/48 - výrobná 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 v k. ú.
Dražovce v meste Nitra
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej
činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:
1. Dokumentáciu pre územné konanie spracovať v zmysle vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..
2. V ďalších etapách povoľovania treba zosúladiť nakladenie s odpadmi so zákonom č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch3. Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu
Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. Júla 2015 a ktorých záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
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O d ô v o d n e n i e
Navrhovateľ, doručil dňa 05.01.2016 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor
starostlivosti
o
životné
prostredie
podľa
§
29
ods.
1
písm.
a)
zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Zmena dokončenej stavby – prístavba haly FARGUELL
NITRA, s.r.o.” (ďalej len „zámer“).
Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1),
nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona
o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2015/046927-002-F36
zo dňa 22.12.2015.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní
a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne
konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom
upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec,
ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.
Príslušný
orgán
zverejnil
bezodkladne
na
webovom
sídle
ministerstva,
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-dokoncenej-stavby-pristavba-haly-farguell-nitra-s-r-o-,
zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23
ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, Kapitola č.7 –
Strojársky a elektrotechnický priemysel, pol. č. 7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou
plochou od 3000 m2 podlieha zisťovaciemu konaniu, o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18
ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní , ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.
Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši navrhovanú činnosť,
umiestnenú
v Nitrianskom
samosprávnom
kraji,
okres
Nitra,
k. ú. Dražovce. Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je situované na severnom okraji mesta Nitra Priemyselný park Nitra - Sever. Lokalita leží severne od rýchlostnej komunikácie R1 (I/51) v smere do
Trnavy a Bratislavy. Reliéf je prevažne rovinatý, resp. mierne zvlnený. Dominantu celého územia a
jeho širšieho okolia tvorí vrch Zobor (588 m n.m.).
V súčasnosti pozostáva stavba z hlavných stavebných objektov:
 Výrobná hala - jednopodlažná
 Administratívno sociálna časť – dvojpodlažná
Vo výrobnej hale sa na technologických zariadeniach - kovolisoch (v súčasnosti 1x kovolis s nominálnou
silou 800 kN, výrobca: ARISA S.A. Lograno, Španielsko vyrábajú polotovary z ušľachtilej ocele, ktoré sú
nevyhnutné pre výrobu LCD televízorov/panelov hlavných odberateľov spoločnosti. Nosným výrobným
programom navrhovateľa je teda v súčasnosti lisovanie kovových komponentov z ušľachtilej ocele pomocou
lisovacích strojov. Výrobný program navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu výrobných a skladových
kapacít existujúceho závodu prístavbou novej haly.
Výrobný závod v súčasnosti pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 – Výrobná hala
SO 02 – Administratívno-sociálna budova
SO 03 – Komunikácie a spevnené plochy
SO 04 – Hrubé terénne úpravy
SO 05 – Sadové úpravy
SO 06 – Prípojka VN
SO 07 – Trafostanica
SO 08 – Elektroinštalácia
SO 09 – Požiarna nádrž
SO 10 – Prípojka vody
SO 11 – Areálový rozvod vody
SO 12 – Splašková kanalizácia
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SO 13 – Retenčná nádrž
SO 14 – Dažďová kanalizácia
SO 15 – Zaolejovaná kanalizácia
SO 16 – Vykurovanie administratíva
SO 17 – Rozvod plynu
Stavebno-technické riešenie pre II. etapu:
Plošné a priestorové bilancie, kapacity:
Zastavaná plocha – jestvujúce objekty:
- výrobná hala a administratívno-sociálna budova 2892,6 m2
Zastavaná plocha – navrhované objekty:
- prístavba haly 1584 m2
- sklad horľavých látok 25,6 m2
Zastavaná plocha celkom: 4502,2 m2
Rozdelenie na stavebné objekty:
Na pozemku je zrealizovaných 16 parkovacích stojísk a vybudovaním prístavby výrobnej haly nedôjde k ich
navýšeniu, tento počet je dostačujúci teda aj pre navrhovanú II. etapu, ktorá je predmetom predkladaného
Zámeru.
SO 01 VÝROBNÁ HALA - PRÍSTAVBA
Maximálne pôdorysné rozmery budú 39,6 x 40 m. S jestvujúcou výrobnou halou bude stavebne a funkčne
prepojená. Prepojenie sa zabezpečí demontážou 2 štítových stĺpov a opláštenia v mieste napojenia. Východy
do exteriéru sú na prístavbe 2 a sú situované jeden na SV a jeden na JZ stranu. Z hľadiska konštrukcie objektu
ide o jednopodlažnú dvojloďovú halu. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy votknuté do
základových hlavíc pilót. V novej časti haly bude umiestnený 1 kovolis (800 ton) s podávačmi, umiestnený na
oddilatovanom ŽB základe. Súčasťou rozšírenej časti haly budú montážne stoly na finálnu úpravu polotovarov
pred expedíciou. Na manipuláciu v hale budú slúžiť mostové žeriavy o hmotnosti 15 ton, ktoré budú premávať
na oceľových nosníkoch uložených na konzolách žb stĺpov pozdĺž celej výrobnej haly. Expedícia polotovarov
zostáva v juhovýchodnej časti jestvujúcej výrobnej haly a to pomocou 4 výškovo polohovateľných rámp.
Objekt bude napojený na už vybudovanú sieť areálových komunikácií a zároveň aj na vnútorný komunikačný
systém priemyselného parku, ktorý je v kontakte s cestami E58 a I/64.
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY
Navrhuje sa vytvorenie spevnenej plochy z cestného betónu hr. 180mm pozdĺž SV fasády novej prístavby a
jestvujúcej výrobnej haly. Šírka spevnenej plochy bude 8m. Jedná sa o manipulačnú plochu. Ďalšia spevnená
plocha sa vybuduje pri JV rohu jestvujúcej výrobnej haly a to vo forme manipulačnej plochy pre situovanie
kontajnerov. Priestor bude ohraničený oporným múrom z DT tvárnic a plocha bude vyspádovaná do
jestvujúceho žľabu. V areáli navrhovateľa vzniknú ešte 2 manipulačné plochy, ktorých povrch bude tvoriť
zhutnený štrk (kamenivo). Dažďové vody z nových spevnených plôch budú odvádzané do terénu, teda
nedôjde k navýšeniu odvádzaného množstva dažďovej vody z areálu.
SO 03 PRÍPOJKA NN
Predmetná prístavba výrobnej haly bude napojená z jestvujúcej rozšírenej trafostanice TS 378. V prístavbe sa
budú nachádzať dva hlavné rozvádzače (RH2 a RH3), ktoré budú napojené priamo z trafostanice dvojicami
káblov NAYY-J 4x150mm.
Technológia výroby sa z kvalitatívneho hľadiska nemení, dôjde iba k rozšíreniu výrobného potenciálu
závodu. Inštalované technologické zariadenia zostávajú typovo rovnaké a identické sú aj výrobne procesy a
postupy na nich vykonávané.
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na chránené územie národnej siete ani územie
európskeho významu zo siete Natura 2000. Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť
zakázanú v území. Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný
stav obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce
štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14
tohto zákona.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje
písomné stanoviská tieto subjekty:
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1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – príslušný orgán (list č.: OU-NROSZP3-2016/005319 zo dňa 11.01.2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „netrváme na posudzovaní činnosti v zmysle zámeru( v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.) “. koniec cit.
2. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia - dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR1-2016/007620/2 zo
dňa 22.01.2016 doručený 22.01.2016):
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“. koniec cit.
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – OSZP2- dotknutý orgán (list č. OU-NROSZP2-2016/005986, 0006206/2016 zo dňa 18.01.2016 doručený 18.01.2016):
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona má k predloženému zámeru navrhovanej
činnosti nasledovné pripomienky:
- V zámere sa uvádzajú predpisy pre oblasť odpadového hospodárstva, ktoré boli v čase vypracovania
zámeru neplatné, ide napr. o vyhlášku č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch, ktorá bola od 15.10.2013 nahradená vyhláškou MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Upozorňujeme, že od 1.1.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a jeho
vykonávacie predpisy a preto bude potrebné v ďalších etapách povoľovania zosúladiť nakladanie
s týmto zákonom a jeho vykonávacími predpismi“. koniec cit.
4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - dotknutý orgán (list č. ČZ-982/2016, ČS-2718/2016 zo dňa
18.01.2016 doručený 21.01.2016) :
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nitra.
Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho
kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja konaného dňa 20. Júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením č. 6/2015 na 18. Riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK konanom dňa 26. Októbra
2015.
K predloženému zámeru nemáme pripomienky a navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie“. koniec cit.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - dotknutý orgán (list č. PPL/A/2016/00274
zo dňa 28.01.2016 doručený 08.02.2016) :
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Vzhľadom k umiestneniu prevádzky v priemyselnom parku a na základe uvedených skutočností
k predmetnému zámeru dávam kladné stanovisko. Zároveň Vás upozorňujem, že pri vypracovaní zámeru bola
použitá neplatná legislatíva na úseku verejného zdravotníctva (Nariadenie vlády SR č. 40/2002 o ochrane
zdravia pred hlukom a vibráciami).“ koniec cit.
6. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - dotknutý orgán (list č. OU-NROCDPK-2016/005904 zo dňa 13.01.2016 doručený 14.01.2016):
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií požadujeme doložiť
stanovisko spoločnosti MH Invest, s.r.o., ktorý zabezpečuje prípravu investície „Automotive Nitra Project –
Priemyselný park Nitra Sever“.
V prípade kladného stanoviska spoločnosti MH Invest, s.r.o., Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií nemá námietky k predloženému zámeru stavby: „Zmena dokončenej stavby –
prístavba haly FARGUELL Nitra, s.r.o.“, v území Priemyselného parku Nitra - Sever.“. koniec cit.
Dňa 25.01.2016 bolo doručené stanovisko spoločnosti MH Invest, s.r.o., zo dňa 25.01.2016 k pripravovanému
zámeru: Zač. cit.: „nakoľko Vami navrhovaný zámer nezasahuje do záujmového územia riešeného v súvislosti
akciou „Automotive Nitra Project – Priemyselný park Nitra Sever“, keďže sa realizuje priamo v areály Vašej
spoločnosti, nemáme proti zámeru žiadne námietky.“ Koniec cit.
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7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre - dotknutý orgán (list č. KRHZ-NR-OPP185/2016 zo dňa 04.02.2016 doručený 09.02.2016):
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.“. koniec cit.
8. Mesto Nitra - dotknutá obec (list č. 804/2016 zo dňa 03.02.2016 doručený 05.02.2016) :
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: „Predmetný zámer bol verejnosti sprístupnený od 15.1.2016 do 5.2.2016, s lehotou na zaslanie
vyjadrenia na OU ŽP do 5.2.2016. Navrhovaný zámer je v súlade s územným plánom mesta Nitry/ÚPN/
schváleným Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.5.2003 a Všeobecnozáväzným nariadením /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.5.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Nitry a v znení neskorších zmien a doplnkov sa predmetné pozemky nachádzajú
v lokalite funkčne určenej pre priemysel – priemyselný park Sever.
Dokumentáciu pre územné konanie spracovať v zmysle vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Mesto Nitra netrvá na
posudzovaní zámeru v zmysle zákona 24/2006 *Z.z., nakoľko je v súlade s platným ÚPN Mesta Nitry“.
koniec cit.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29
zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice
2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Prihliadal na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov,
rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov) pričom zistil, že väčšina pripomienok sa v prevažnej miere
vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, preto ich zahrnul do požiadaviek vo
vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave dokumentácie stavby
k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov. Konštatoval, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia,
ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol
zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. V doručených stanoviskách
nebolo požadované posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a ich požiadavky je
možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov. Rizikám uvedeným v zámere je možné
predchádzať opatreniami navrhnutými v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie v kapitole 10. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho
konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre
zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto
činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v
zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.
Poučenie
Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949
01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi
konania.
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V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa
preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s
§ 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru
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1. FARGUELL Nitra, s.r.o., Dolné Hony 8, 949 01 Nitra
2. Mesto Nitra, mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
10. KR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

Tel.

Fax

e-mail

037/6549283

037/65 49 285

veronika.konecna@minv.sk

internet

http://www.minv.sk/

IČO

00151866

