
 
 

Číslo spisu OU-NM-OSZP-2018/000850 - 7/HN1 v Novom Meste nad Váhom, dňa 11.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej 

len OU NM OSZP), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods. 1, písm. c) 

a §5 ods. 1 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 § 53 ods. 1 písm. c) § 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 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala 4 - Extension" (ďalej 

len Výrobná hala), ktoré predložil dňa 22.11.2017 navrhovateľ ZF TRW, Actrive & Passive 

Safety Technology, s. r. o., Trenčianska č. 2571/16, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len 

navrhovateľ) v zastúpení Neo Domus, s. r. o., Trenčín, 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.) toto rozhodnutie: 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala 4 - Extension" umiestnená v k. ú. 

mesta Nové Mesto nad Váhom parcelné číslo: 2291/2 

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

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. 

 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli opatrenia 

zakomponované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré bude potrebné rešpektovať v 

procese konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov: 

 
Navrhnuté opatrenia: 

 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 OU NM OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

o vyjadrenie podľa § 99 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

 Odpady, ktoré vzniknú pri navrhovanej činnosti (výstavba a strojárska činnosť) zaraďovať 

podľa Katalógu odpadov; viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými 

sa nakladá; ohlasovať údaje z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

Zabezpečovať plnenie povinností držiteľa odpadov podľa §12 a §14 zákona č. 79/2015 Z. z. 

Odbor starostlivosti o životné prostredie. 
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o odpadoch.  

V prípade potreby požiadať o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu 

podľa § 97 ods. 1, písm. g) zákona č. 79/2015  Z. z. o odpadoch. 

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 

pri stavebných prácach.

Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, mať vypracovaný požiarny štatút. 

 Na budúcej ploche výstavby sa nachádza čiastočne stará skládka odpadov z rokov cca 1970 – 

1980. Stavebník je povinný vykonať rozbor o aký odpad ide, či ostatný, alebo nebezpečný a 

následne tento odpad odviezť na povolenú skládku.  

Stavebník je povinný zabezpečiť uskladnenie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v súlade s 

legislatívou platnou vo vodnom hospodárstve. 

Počas výstavby a prevádzky vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce a jej 

prevádzku zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd. 

Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na 

okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. 

Akceptovať odporúčania, návrhy, záväzky vyplývajúce z priebehu procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie v rozsahu, v akom budú premietnuté do rozhodnutia Okresného 

úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

Odpady vznikajúce pri stavebných prácach v čo najväčšej miere materiálovo zhodnotiť (betón, 

tehly, kov, drevo. Papier, plasty). 

Vznikajúce odpady triediť na jednotlivé druhy odpadov v zmysle Katalógu odpadov. 

 Zabezpečiť čistenie miestnej komunikácie od nečistôt zo stavebných prác. 

 V PD pre územné rozhodnutie vypracovať časť sadové úpravy pre dotknutý pozemok. 

 Výstavba haly sa bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. 

 Mať vydaný súhlas orgánu ochrany ovzdušia na umiestnenie a povolenie stavby nových 

malých zdrojov znečistenia, v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, 

v znení neskorších predpisov.  

 

ODÔVODNENIE 

 

Navrhovateľ, predložil OU NM OSZP podľa § 18 ods. 2, písm. d) a § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. 

dňa 22.11.2017 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala 4 - Extension". 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobná hala 4 - Extension" uvedenej v prílohe č. 

8, kapitola 7 strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7. strojárska výroba, 

elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m2, časť B podlieha zisťovaciemu 

konaniu. OU NM OSZP začal konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie 

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti .  

Zisťovacie konanie OU NM OSZP vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.  

 

Navrhovaná činnosť: „Výrobná hala 4 - Extension" 

Stručný popis činnosti: Účelom rozšírenia výroby v existujúcom Areáli ZF TRW Nové Mesto 

nad Váhom je montáž kompletného systému posilňovača riadenia automobilov a montáž 

elektromotorov z dovážaných komponentov a súčiastok na dvoch nových certifikovaných 

linkách a zariadeniach.  

Navrhuje sa montáž dvoch druhov elektromotorov pre posilňovače riadenia automobilov 

(elektricky poháňané riadenie EPS, elektricky poháňané hydraulické riadenie EPHS). Samotný 
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výrobný proces spočíva v postupnom zostavovaní – montáži elektromotorov z dovážaných 

komponentov, priebežných kontrol kvality, záverečného skúšania a balenia motorov. 

Vstupné materiály pre proces montáže elektromotorov sa budú používať lakované drôty, rôzne 

kovové a plastové výlisky, odliatky, hriadele, ložiská, statory, rotory a podobne. Pri montáži sa 

používajú pomocné materiály, ako sú napr. oleje (hydraulické, motorové), mazacie tuky, 

teplovodná pasta, tesniaci silikón a podobne. Výstupom sú zmontované elektromotory EPS a 

EPHS. 

Elektromotory sú zmontované na montážnych linkách pozostávajúcich zo špeciálnych strojov, 

ako sú navíjačky vinutia, malé lisy pre spojenie jednotlivých častí motora zlisovaním, stroje na 

upevnenie rotora, vyťažovacie stroje, na odfrézovanie ocele z tela rotora) atď. 

Montáž elektromotora pozostáva z nasledujúcich činností: 

1. Vloženie rotora do magnetovacieho a lisovacieho zariadenia, zmagnetovanie feritov,  

             kontrola zmagnetovania, 

2. Nalisovanie rotora do tela motora, 

3. Ručné zloženie kontaktov rámu, 

4. Privarenie kontaktového rámu k telu motora, 

5. Ručné uloženie koncov vinutia do kontaktov, 

6. Naletovanie koncov vinutia ku kontaktom, 

7. Pripevnenie relé do tela motora, pripojenie vývodov motora na kontakty relé, 

8. Testovanie motora, 

9. Montáž prepravnej poistky, 

10. Premeranie priemeru statora, označenie, 

11. Balenie a následný presun do priestoru skladu. 

Výrobno-montážna hala bude riešená ako jednopodlažná budova obdĺžnikového tvaru               

so sedlovou strechou o výške 11 m s prístavkom manipulačného priestoru a skladových 

priestorov. Výmera výrobnej plochy haly bude 3 171 m2. 

Súčasťou hlavného objektu budú na prízemí recepcia, kancelárie, jedáleň, šatne, sociálne 

zariadenia, skladové priestory, 3D meracia miestnosť, trafostanica, ďalej v kontakte                     

s manipulačnými plochami haly sa bude nachádzať sklad odpadového hospodárstva, 

sprinklerovňa a na úrovni spevnenej plochy bude umiestnená požiarna nádrž. Na poschodí 

vstavku sa budú nachádzať administratívne priestory a kompresorovňa. Zo západnej strany 

objektu haly bude situovaná administratívno-sociálna prístavba, ktorá je riešená ako 

dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu. Objekt sa bude dispozične deliť na dve časti: 

• Na prízemí budú umiestnené – hlavný vstup, chodby so schodiskom s napojením           

na výrobno-montážnú časť, jedáleň, vstup pre výrobných pracovníkov s chodbou napojenou        

na šatne a sociálno-hygienické zariadenia pre zamestnancov, 

• Na poschodí objektu sú umiestnené kancelárie, zasadačky, archív, kotolňa, hygienické 

zariadenia, serverovňa. 

 

Charakter činnosti: Strojárska výroba.  

Kapacita zariadenia: Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné na časti voľného pozemku 

vybudovať novú halu s infraštruktúrou. Hala s administratívou budú zaberať plochu 3 171 m2. 

Technické a technologické riešenie:  
Navrhuje sa montáž dvoch druhov elektromotorov pre posilňovače riadenia automobilov 

(elektricky poháňané riadenie EPS, elektricky poháňané hydraulické riadenie EPHS). Samotný 

výrobný proces spočíva v postupnom zostavovaní – montáži elektromotorov z dovážaných 

komponentov, priebežných kontrol kvality, záverečného skúšania a balenia motorov. 

Vstupné materiály pre proces montáže elektromotorov sa budú používať lakované drôty, rôzne 

kovové a plastové výlisky, odliatky, hriadele, ložiská, statory, rotory a podobne. Pri montáži sa 
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používajú pomocné materiály, ako sú napr. oleje (hydraulické, motorové), mazacie tuky, 

teplovodná pasta, tesniaci silikón a podobne. Výstupom sú zmontované elektromotory EPS a 

EPHS. 

Elektromotory sú zmontované na montážnych linkách pozostávajúcich zo špeciálnych strojov, 

ako sú navíjačky vinutia, malé lisy pre spojenie jednotlivých častí motora zlisovaním, stroje      

na upevnenie rotora, vyťažovacie stroje, na odfrézovanie ocele z tela rotora) atď. 

Montáž elektromotora pozostáva z nasledujúcich činností: 

1. Vloženie rotora do magnetovacieho a lisovacieho zariadenia, zmagnetovanie feritov,  

             kontrola zmagnetovania, 

2. Nalisovanie rotora do tela motora, 

3. Ručné zloženie kontaktov rámu, 

4. Privarenie kontaktového rámu k telu motora, 

5. Ručné uloženie koncov vinutia do kontaktov, 

6. Naletovanie koncov vinutia ku kontaktom, 

7. Pripevnenie relé do tela motora, pripojenie vývodov motora na kontakty relé, 

8. Testovanie motora, 

9. Montáž prepravnej poistky, 

10. Premeranie priemeru statora, označenie, 

11. Balenie a následný presun do priestoru skladu. 

Výrobno-montážna hala bude riešená ako jednopodlažná budova obdĺžnikového tvaru               

so sedlovou strechou o výške 11 m s prístavkom manipulačného priestoru a skladových 

priestorov. Výmera výrobnej plochy haly bude 3 171 m2. 

Súčasťou hlavného objektu budú na prízemí recepcia, kancelárie, jedáleň, šatne, sociálne 

zariadenia, skladové priestory, 3D meracia miestnosť, trafostanica, ďalej v kontakte                     

s manipulačnými plochami haly sa bude nachádzať sklad odpadového hospodárstva, 

sprinklerovňa a na úrovni spevnenej plochy bude umiestnená požiarna nádrž. Na poschodí 

vstavoku sa budú nachádzať administratívne priestory a kompresorovňa. Zo západnej strany 

objektu haly bude situovaná administratívno-sociálna prístavba, ktorá je riešená ako 

dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu. Objekt sa bude dispozične deliť na dve časti: 

• Na prízemí budú umiestnené – hlavný vstup, chodby so schodiskom s napojením            

na výrobno-montážnú časť, jedáleň, vstup pre výrobných pracovníkov s chodbou napojenou       

na šatne a sociálno-hygienické zariadenia pre zamestnancov, 

• Na poschodí objektu sú umiestnené kancelárie, zasadačky, archív, kotolňa, hygienické 

zariadenia, serverovňa. 

 

V rámci zisťovacieho konania OU NM OSZP rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, 

dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci  dňa 04.12.2017.  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti OU NM OSZP zároveň zverejnil na webovom sídle 

Ministerstva ŽP a informoval verejnosť podľa §24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  

 

V procese zisťovacieho konania podľa §29 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili písomné stanoviská 

tieto subjekty: 
 

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, list číslo OU-NM-OKR-

2017/002545 zo dňa 12.12.2017 

   OÚ nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie danej činnosti.  

Odbor krízového riadenia sa nevyjadril či pokračovať v procese posudzovania vplyvu  

činnosti na životné prostredie.   
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2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

    Úsek ŠVS list OU-NM-OSZP-2017/013545-2 zo dňa 05.12.2017 

- Nakoľko na budúcej ploche výstavby sa nachádza čiastočne stará skládka odpadov          

z rokov cca 1970 – 1980 stavebník je povinný vykonať rozbor o aký odpad ide, či 

ostatný, alebo nebezpečný a následne tento odpad odviezť na povolenú skládku.  

- Stavebník je povinný zabezpečiť uskladnenie a manipuláciu s nebezpečnými látkami        

v súlade s legislatívou platnou vo vodnom hospodárstve. 

- Počas výstavby a prevádzky vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce 

a jej prevádzku zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k 

úniku nebezpečných látok do pôdy a do podzemných vôd. 

- Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na 

okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. 

 

Referát ŠVS pri dodržaní hore uvedených podmienok nepožaduje posudzovanie vplyvov  

činnosti na životné prostredie.   

 

    Úsek ŠSOO list OU-NM-OSZP-2017/013563-2 zo dňa 20.12.2017  

V prípade, že budúca výrobná činnosť bude spojená so vznikom emisií znečisťujúcich látok, 

výroba bude podliehať vydaniu súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na umiestnenie 

a povolenie stavby nových malých zdrojov, v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. 

o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov. Vydanie súhlasu je v kompetencii mesta 

Nové Mesto nad Váhom.  

Referát ŠSOO súhlasí s predloženým zámerom a odporúča nepokračovať v procese   

    posudzovania činnosti na životné prostredie.   

 

Úsek ŠSOPaK, list OU-NM-OSZP-2018/000786-2 zo dňa 05.01.2018  
Úsek ŠSOPaK požaduje v PD pre územné rozhodnutie vypracovať časť sadové úpravy pre 

dotknutý pozemok a odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné 

prostredie. 

 

Úsek ŠSOH list OU-NM-OSZP-2017/013556 - 2 zo dňa 15.12.2017  

- Upozorňujeme navrhovateľa, že od 01.01.2016 platí nový zákon č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a je potrebné dodržiavať ustanovenia a hlavne so zameraním na povinnosti 

držiteľa odpadu, hierarchiu odpadového hospodárstva, nakladanie s nebezpečným 

odpadom a evidencie.  

- V prípade potreby požiadať o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných 

odpadov  

- Na budúcej ploche výstavby sa nachádza čiastočne stará skládka odpadov, ktorá tu bola 

navozená v rokoch cca 1970 – 1980. Pri výstavbe novej výrobnej haly bude potrebné 

časť skládky odpadov odviezť. Bude potrebné vykonať rozbor o aký odpad ide, či 

ostatný, alebo nebezpečný a následne tento odpad odviezť na povolenú skládku odpadu. 

Referát ŠSOH sa nevyjadril či pokračovať v procese posudzovania činnosti na životné 

prostredie. 

 

Úsek ŠS ochrany pred povodňami list OU-NM-OSZP-2017/013551 - 2 zo dňa 07.12.2017  

Úsek ŠS ochrany pred povodňami nemal pripomienky a ďalej nepožaduje posudzovanie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 
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3. Ministerstvo hospodárstva SR list 27677/2017-4210-52958 zo dňa 12.12.2017 

Ministerstvo nemalo k predloženému oznámeniu pripomienky a ďalej nepožaduje 

posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.. 

 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne listom B/2017/04818-002 zo dňa  

   12.12.2017 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti nemal pripomienky a nepožaduje posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti zámeru. 
 

5. Mesto Nové Mesto nad Váhom nepredložilo v stanovenej lehote stanovisko.  

 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom sa 

v termíne nevyjadrilo 

 
Záver 

OU NM OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti‘ z hľadiska 

povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné 

prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom území, pričom 

vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť‘ nezasahuje do žiadneho chráneného územia 

ani do územia patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. 

Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritériá pre zisťovacie 

konanie uvedené v prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

OU NM OSZP prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od 

zainteresovaných subjektov.  

Na základe doručených stanovísk, obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a nám 

známych informácií o území, OU NM OSZP konštatuje, že oznámenie o zmene 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.  

OU NM OSZP po dôkladnom zvážení všetkých doručených stanovísk rozhodol tak ako je 

uvedené vo výrokovej časti, nakoľko zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona z ktorého 

vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah, zapracovaných pripomienok v navrhnutých 

opatreniach a predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie neboli 

identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať‘ podľa 

zákona.  
 

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  vyplynuli opatrenia 

zakomponované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré bude potrebné rešpektovať         

v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 
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Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam OU NM OSZP rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 

rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli 

obce spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

P o u č e n i e  

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 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. 
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Doručí sa: 

1. ZF TRW, Actrive & Passive Safety Technology, s. r. o., Trenčianska č. 2571/16, Nové 

Mesto nad Váhom 

 

 

Na vedomie 

Dotknutý orgán 

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, 

ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS ochrany pred povodňami) Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové 

Mesto nad Váhom 

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41  

Nové Mesto nad Váhom 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  

Trenčín 

4. OR Hasičského a záchranného zboru v  Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41  

Nové Mesto nad Váhom 

5. Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Rezortný orgán 

6. Ministerstvo hospodárstva SR,  Mierová 19 ,827 15 Bratislava 212 

Dotknutá obec 

7. Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Povoľujúci orgán 

8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS 

 

 

Neo Domus, projektový ateliér, Jilemnického č. 2,911 01 Trenčín   

 

 

 

 

 

 

 

      

 Ing. Ľubica Hrušovská 

     vedúca odboru 
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