Oznam
Mesto Zlaté Moravce oznamuje verejnosti, že
zámer navrhovanej

činnosti

„Závod na výrobu automobilových
komponentov - Zlaté Moravce - upresnenie„
je k nahliadnutiu v kancelárii odd. investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti, č. dv. 58
v úradných dňoch a hodinách
Mestského úradu Zlaté Moravce.

OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova
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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce
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Váš list

čislo/zo dňa

Naše číslo
OU-ZM-OSZP-2016/001763-02 VA
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Vybavuje
Ing. Adriana Valušková

Zlaté Moravce
20.10.2016

Vec
Závod na výrobu automobilových komponentov - Zlaté Moravce - upresnenie, zaslanie zámeru

Navrhovateľ, ARDIS, a.s., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení INECO,
s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, doručil dňa 17.10.2015 Okresnému
úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 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") zámer navrhovanej činnosti „Závod na
výrobu automobilových komponentov - Zlaté Moravce - upresnenie", vypracovaný podľa
Prílohy č. 9 k zákonu.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 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, podľa§ 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom .
Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp.
orgánu, zasielame v prílohe.

povoľujúcemu

Uvedený zámer je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla ministerstva
na adrese: https:l/www.enviroportal.sklsk/eialdetai//zavod-na-vyrobu-automobilovychkomponentov-z/ate-moravce-upresnenie
Vzhľadom

k upusteniu Okresného úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-ZM-OSZP-

2016/001664-04 V A zo
a nulový variant.

dňa

03.10.2016 zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej

činnosti

Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali
verejnosť do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto zámere navrhovanej
činnosti, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do
zámeru navrhovanej čilU1osti nahliadnuť.
Zámer navrhovanej čilU1osti musí byt' verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní
od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej čilU1osti (vrátane informácie o dobe
a spôsobe zverejnenia zámeru) podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný
úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, najneskôr do 21 dní od jeho
doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko,
podľa§ 23 ods. 4 zákona bude považované za súhlasné.
Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aJ v elektronickej podobe na
e-mail: Adriana.Valuskova@minv.sk

S pozdravom

Príloha:
- Zámer

Ol<resny urod Zl.ió Moravce
Odbor st~r osthvo s.tí o i1votni prostredie
Slidkolličova 3, 153 01 Zlaté Moravce

Rozdeľov ník:

1. Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
2. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP - spisy
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