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Rozhodnutie
o upustení od variantného riešenia
Výrok
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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 spojení 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 (ďalej len „zákon EIA“)
podľa § 22 ods. 6 zákona EIA
upúšťa od požiadavky variantného riešenia zámeru „Priemyselný areál spoločnosti EDM, s.r.o.“.
Žiadosť predložil navrhovateľ EMBLEM, s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná, IČO: 46 532 447, v zastúpení
ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina.
Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy 9 zákona EIA, bude obsahovať jeden variant činnosti, ako aj nulový variant,
tzv. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.
Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods.4 vyplynie potreba
posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa
zákona EIA.
Odôvodnenie
Navrhovateľ EMBLEM, s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná, IČO: 46 532 447, v zastúpení ENVICONSULT
spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina požiadal dňa 28. 05. 2021 Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona EIA o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
„Priemyselný areál spoločnosti EDM, s.r.o.“.
Predmetom navrhovanej činnosti bude výstavba nového výrobného závodu na opracovanie kovových dielcov CNC
strojmi a ich následná finálna montáž do hotových výrobkov.
Plocha, kde sa má realizovať navrhovaná činnosť je situovaná na parcelách č. C KN 2156/7-23, 2157/3,
2157/9 ab2157/11 v k.ú. Oravské Veselé. Parcely sú charakterizované ako trvalé trávne porasty v blízkosti
poľnohospodárskeho družstva a výrobného areálu, mimo zastavaného územia obce, v území s 2. stupňom územnej
ochrany v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Pozemky má vo
vlastníctve navrhovateľ.
Žiadosť o upustenie požiadavky od variantného riešenia odôvodňujú obmedzenými priestorovými možnosťami
existujúcej prevádzky v k.ú. Nižná a nedisponujú inou vhodnou lokalitou vo vlastníctve na prevádzkovanie
navrhovanej činnosti.

Po zvážení vyššie uvedeného zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy 9 zákona EIA, bude preto obsahovať jeden
variant činnosti, ako aj nulový variant, tzv. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.
Konanie o upustení od variantného riešenia v zmysle zákona EIA sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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