OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova ulica č. 36, 915 41 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Číslo spisu: OU-NM-OSZP/2016/001478-10
EIA - rozhodnutie
Vybavuje: Ing. Peter Nováčik

Nové Mesto nad Váhom, dňa 03.03.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ako
OU NM OSZP), miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods. 1, písm. c) a §5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 24/2006 Z. z. ) vydáva podľa
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe predloženého zámeru „Rozšírenie výrobných priestorov
VACUUMSCHMELZE" (ďalej len Rozšírenie VACUUMSCHMELZE), ktorý predložil navrhovateľ
VACUUMSCHMELZE, s. s. o., Horná Streda č. 1325/14 v zastúpení firmy IPROS, s.r.o., Nitra po
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie na základe ustanovení zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 71/1967 Zb.):
Navrhovaná činnosť: „Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE".
Stručný popis činnosti: Predložený zámer vychádza z technickej dokumentácie pre výstavbu novej
výrobnej haly, ktorú spracovala spoločnosť IPROS, s.r.o. Nitra, z konzultácií s investorom stavby ako i
z obhliadky záujmového územia. Predmetom posudzovania plánovanej investície v zmysle zákona
24/2006 Z.z. je výstavba novej výrobnej haly ako i premiestnenie časti technologických zariadení na
výrobu tzv. dielov z jestvujúcich priestorov do novej haly.
Údaje o plánovanej investícii:
Celková plocha pozemku 5 358 m2
Zastavaná plocha novej výrobnej haly s administratívou 3 705 m2
Výrobná plocha 5 500 m2
Charakter výroby sa nemení, dôjde k rozšíreniu výroby dielov o cca 75 %, induktívnych prvkov o cca
3 % a jadier o cca 10%.
Spoločnosť VACUUMSCHMELZE, s.r.o. v Hornej Strede funguje v aktívnom zušľachťovacom styku a
ponúka široké spektrum vysokohodnotných polotovarov, dielov, induktívnych prvkov, komponentov a
systémov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach a priemyselných odvetviach, od konštrukcií hodín
až po lietadlá. Spektrum výrobkov firmy VAC zahŕňa komplexnú ponuku magnetických materiálov,
permanentné magnety a magnetické systémy, polovýrobky a diely, ako aj jadrá a induktívne prvky.
Nové priestory budú využité pre rozšírenie výroby dielov o cca 70 %, induktívnych prvkov o cca 3 % a
jadier o cca 10% oproti súčasnosti. V novej výrobnej hale budú osadené technologické zariadenia,
ktoré slúžia pre výrobu dielov – lisy, brúsiace zariadenia, žíhacie pece, laboratórium pre kontrolu
výrobkov.
Charakter činnosti: Strojárska výroba.
Kapacita zariadenia: . Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné na časti voľného pozemku vybudovať
nové haly s infraštruktúrou. Haly s administratívou budú zaberať plochu 3 705 m2.
Technické a technologické riešenie:
Navrhovateľ predložil koncepciu Rozširovania výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE, s.r.o.,
Horná Streda.
Telefón
+421- 77 04 511
77 04 514

Fax
+421- 77 04 520

E-mail
peter.novacik@nm.ouzp.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866
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SO 603.1‐B21a Žíhanie
Stavebný objekt SO 603.1‐B21a Žíhanie je navrhnutý ako jednopodlažná jedno lodná železobetónová
konštrukcia pôdorysných rozmerov 28,0x44,5m a výšky 12,0m. Zastavaná plocha haly je 1246,0m2. V
objekte budú umiestnené pece na žíhanie, trafostanica so suchými trafami, dieselagregát, sociálne
zariadenie, oddychová miestnosť a kancelárie majstrov.
SO 603.2‐B21b Obrábanie
Stavebný objekt SO 603.2‐B21b Obrábanie je navrhnutý ako dvojpodlažná na prízemí trojlodná a na
poschodí jednolodná železobetónová konštrukcia pôdorysných rozmerov 54,0 resp.66,11x31,0m a
výšky 12,97m. Zastavaná plocha haly je 1861,0m2. V objekte budú umiestnené pracoviská na
opracovanie materiálov, skladové priestory, sociálne zariadenia, oddychové miestnosti a kancelárie
majstrov.
SO 603.3‐B21c Sociálno‐administratívna budova
Stavebný objekt SO 603.3‐B21c Sociálno‐administratívna budova je navrhnutý ako dvojpodlažná
železobetónová konštrukcia pôdorysných rozmerov 25,98 resp.12,65x31,0m a výšky 10,5m.
Zastavaná plocha objektu je 598,0m2. Na prízemí objektu budú umiestnené pracoviská kontroly a
logistiky, kotolňa, kompresorová stanica s výmenníkom, úpravňa vody, skladové priestory, spevnené
plochy, komunikácia a hlavné schodisko. Na poschodí objektu sú navrhnuté šatne a umyvárky pre
zamestnancov, kancelárske priestory, zasadačka, kuchynka, serverovňa, archív a sociálne zázemie
pre kancelárie.
SO B‐11 rozšírenie ČOV
Existujúca ČOV je 2 linková, kapacitne je využitá na 100% a tak dodávateľ ČOV (ASIO –SK, s.r.o.
Bytča) navrhuje doplniť k jestvujúcim 2 čistiacim linkám totožnú tretiu čistiacu linku. Zároveň bude
nátok na ČOV rozdelený na 3 rovnomerné časti, dúchadlo bude vymenené na dúchadlo s vyšším
výkonom a protihlukovým krytom.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne
územie Horná Streda a parcelné číslo: 1325/14,16,30,42,55,74,78,529.
sa nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných
predpisov.
ODÔVODNENIE
Navrhovateľ, VACUUMSCHMELZE, s. s. o., Horná Streda č. 1325/14 v zastúpení firmy
IPROS, s.r.o., Nitra, predložil OU NM OSZP podľa § 18 ods. 2,písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. dňa
21.01.2016 zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE".
Zámer navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8, kapitola 7 strojársky a elektrotechnický priemysel,
položka č. 7. strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m 2, do časti B
podlieha zisťovaciemu konaniu. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti
o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods. 1, písm. c) a §5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
začal konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru
navrhovanej činnosti.
Zisťovacie konanie OU NM OSZP vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. V rámci zisťovacieho
konania OU NM OSZP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému
orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci 03.02.2016.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OU NM OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, list číslo OU-NM-OKR2016/001746 zo dňa 15.02.2016
OÚ nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie danej činnosti.
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2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Úsek ŠVS list OU-NM-OSZP-2016/001928-02 zo dňa 29.02.2016
Plánované rozšírenie ČOV podlieha vodoprávnemu povoleniu podľa §26 zák. č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Úsek ŠSOO list OU-NM-OSZP-2016/001935-2 zo dňa 09.02.2016
Z hľadiska ochrany ovzdušia dôjde k premiestneniu niektorých technologických zariadení do
novej haly a taktiež k inštalácii nových zariadení, ktoré budú podliehať vydaniu súhlasu podľa §
17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov.
Spracovateľ zámeru dal vypracovať rozptylovú štúdiu za účelom posúdenia imisnej situácie
v okolí zdroja znečistenia ovzdušia po jeho rozšírení. Výsledkom posúdenia je, že posudzovaný
zdroj bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú stanovené právnymi predpismi vo veciach
ochrany ovzdušia z hadiska rozptylu emisií.
Jednotlivé nové zariadenia budú posúdené počas realizácie zámeru a taktiež bude preverené
dodržanie predpísaných emisných limitov oprávneným meraním emisií znečisťujúcich látok.
Referát ŠSOO súhlasí s predloženým zámerom a odporúča nepokračovať v procese
posudzovania činnosti na životné prostredie.
Úsek ŠSOPaK, list OU-NM-OSZP-2016/001940-2 zo dňa 15.02.2016
Referát ŠSOPaK nemal pripomienky a odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti
na životné prostredie.
Úsek ŠSOH list OU-NM-OSŽP-2016/001931 - 2 zo dňa 08.02.2016
Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pred vydaním rozhodnutia o odstránení stavby, resp. stavebného
povolenia navrhovateľ požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o
životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a pred uvedením do prevádzky o vydanie príslušných rozhodnutí
podľa §97 ods. 1, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Referát ŠSOH odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.
Úsek ŠS ochrany pred povodňami list OU-NM-OSZP-2016/01933-2 zo dňa 08.02.2016
V riešenom území nie je identifikovaná existencia potencionálne významného povodňového rizika
a ani sa nepredpokladá výskyt významného povodňového rizika.
Úsek nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru.
3. Ministerstvo hospodárstva SR list 15885/2016-3200-10903 zo dňa 15.02.2016
Ministerstvo nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru.
4. Obec Horná Streda, značka 66/2016 -2 zo dňa 04.02.2016
Obec súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nevyjadrila sa či pokračovať v procese
posudzovania činnosti na životné prostredie.
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom list ORHZNM1-95/2016 zo dňa 09.02.2016
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom nepredpokladá
negatívne vplyvy na životné prostredie.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne listom B/2016/00783-003 zo dňa
24.02.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne k zámeru nemal pripomienky a nepožaduje
posudzovanie zámeru.

4. strana rozhodnutia č. j. OU-NM-OSZP-2016/001478 – 10

Záver
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho
konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.
OU NM OSZP prihliadal na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov
a konštatuje, že zámer navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý
by v značnej miere ohrozil životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených
stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou
činnosťou „Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE".
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, 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.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k
navrhovanej zmene činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny
činnosti podľa osobitných predpisov:
- Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu
v odpadovom hospodárstve, nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie so stavebným
odpadom. Navrhovateľ požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o
životné prostredie úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a pred uvedením do prevádzky o vydanie príslušných
rozhodnutí podľa §97 ods. 1, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Zabezpečovať plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z.
- Na rozšírenie ČOV je potrebné vodoprávne povolenie podľa §26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Na nové zariadenia je potrebné vydať súhlas podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov. Nové zariadenia budú posúdené počas
realizácie zámeru a taktiež bude preverené dodržanie predpísaných emisných limitov
oprávneným meraním emisií znečisťujúcich látok.
- Zabezpečovať dobrý technický stav strojov a zariadení tak, aby bola dosiahnutá čo najnižšia
úroveň emisií hluku a vibrácií a úniku škodlivých látok do pracovného a vonkajšieho
prostredia.
- Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o
životné prostredie rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle §53 a §54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova
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č. 36, Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
znení neskorších predpisov.
V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Rozdeľovník
Rezortný orgán
1.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 ,827 15 Bratislava 212
Povoľujúci orgán
1.
Obec Horná Streda
Dotknuté orgány
1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
pred povodňami, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41
Nové Mesto nad Váhom
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska
12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. VACUUMSCHMELZE, s. s. o., Horná Streda č. 1325/14

