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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 „Výrobný závod MANZ Slovakia 

s.r.o. Nové Mesto n/V - rozšírenie areálu" (ďalej len Výrobný závod MANZ), ktoré predložil 

dňa 03.09.2019 navrhovateľ MANZ Slovakia, s.r.o, Rybárska č. 4, 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 „Výrobný závod MANZ " umiestnená v k. ú. Nové 

Mesto nad Váhom p. č. 2200/1,3,5,6,7,8,9,10,12, 15, 21 a k. ú. Beckovská Vieska p. č.154/3  

 

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, elektrotechnická 

výroba) 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. 

Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 

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

o odpadoch.  

V prípade potreby požiadať o zmenu 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. 

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  písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane 

ovzdušia, v znení neskorších predpisov.  

K územnému rozhodnutiu doložiť hydrogeologický posudok zameraný na overenie 

a vyhodnotenie vsakovacích pomerov v miestach uvažovaných vsakov dažďových vôd a tiež 

posudok zameraný na vyhodnotenie vplyvu prečistených odpadových vôd z ORL na kvalitu 

podzemných vôd. 

Skladovacie a manipulačné plochy, kde sa budú skladovať čistiace prostriedky, chemikálie 

a horľaviny zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu a úniku nebezpečných látok do pôdy a do 

podzemných vôd. 

Postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo zničeniu rastlín alebo živočíchov, alebo 

ich biotopov.  

V prípade výrubu drevín mať súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na 

stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité 

porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2. 

Pri budúcej výsadbe na pozemkoch uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín. 

Podľa § 7b ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané držať, pestovať 

a rozmnožovať invázne druhy rastlín. Podľa prílohy č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

Do projektovej dokumentácie pre potrebu vydania stavebného povolenia uviesť presný popis 

výrobnej činnosti spracovania plastov, spolu s údajmi o textilných filtroch (odsávanie po 

odlúčení von z haly alebo do pracovného prostredia) 

 



3 
 

 

ODÔVODNENIE 

 

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

dňa 03. 09. 2019 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobný závod MANZ Slovakia 

s.r.o. Nové Mesto n/V - rozšírenie areálu". 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobný závod MANZ Slovakia s.r.o. Nové Mesto 

n/V - rozšírenie areálu" 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: „Výrobný závod MANZ Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/V - rozšírenie 

areálu " 

 

Stručný popis činnosti:  

Rozšírenie výrobného závodu MANZ Nové Mesto nad Váhom pozostáva z vybudovania 

skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov pre 

zabezpečenie výroby v priestoroch jestvujúceho aj rozšíreného výrobného závodu. Pred 

rozšírením závodu je potrebné odstrániť nasledovné objekty:  

1. 

Dva jestvujúce objekty v severnej časti areálu sú jednolodné skladové haly obdĺžnikového 

pôdorysu - rozmer cca 50 m x 10 m, s oceľovými oblúkovými väzníkmi a oblúkovou strechou 

prekrytou vlnitým sklolaminátom, výška v najvyššom bode cca 10 m 

2. 

Vo východnej časti areálu sa nachádzajú ďalšie dve skladové haly, prvá z nich je dvojlodná, 

obdĺžnikového pôdorysu - rozmer cca 60 m x 40 m so sedlovými strechami, výška v hrebeni cca 

8m. Druhá hala je jednolodná obdĺžnikového pôdorysu - rozmer cca 60 m x 20 m so sedlovou 

strechou, výška v hrebeni cca 8 m.  

Trafostanica pôdorysný rozmer 13,5 m x 10 m. 

3. 

Úpravy v jestvujúcej hale budú súčasťou Rekonštrukcie výrobnej haly a krčku. 

 

Ostatné búracie práce – spevnené plochy, prekládky sietí budú súčasťou príslušných stavebných 

objektov. 

 

Výrobná hala 

Výrobná hala je hlavným stavebným objektom, v ktorom bude prebiehať vlastná výroba  na 

výrobných zariadeniach. Na prepravu pri výrobe a expedícii budú slúžiť mostové a podvesené 

žeriavy.    

Dispozične je objekt rozčlenený montovanými stenami na dva výrobné priestory, ktoré sú 

navzájom prepojené vrátami. Hlavný výrobný priestor má výmeru cca 7400 m2 a svetlú výšku 

pod hákom žeriavov 6,0 m.  Druhý výrobný priestor je umiestnený na severnom konci  haly, má 

výmeru cca 760 m2 a svetlú výšku pod hákom žeriava 8,0 m. Koncové pole je navrhnuté tak aby 

bol cez túto časť umožnený prejazd kamióna. Výrobná hala je jednou pozdĺžnou stenou 

pričlenená k susednému objektu rekonštruovanej haly, s ktorým je na viacerých miestach 

komunikačne prepojená. Južná kratšia stena je spoločná s objektom expedície SO 202. 
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Hala má obdĺžnikový pôdorys rozmerov 134,56 x 61,4 m. Strecha je prelamovaná plytká 

sedlová, v koncovom poli pultová, vyspádovaná do vnútorných dažďových zvodov, výška atiky 

je 12,5 m od podlahy a v koncovom poli na severnej strane  haly 14,5 m .  

Zo statického hľadiska je budova navrhnutá ako jednopodlažný skelet s betónovými stĺpmi 

votknutými do hĺbkových základov a strechou z ocele.  

Strešnú konštrukciu haly tvorí trapézový plech ukladaný na priehradové väzníky. Väzníky majú 

horizontálny spodný pás a sedlový vrchný pás. Ich osová vzdialenosť je do 6 m. Väzníky sú 

ukladané na obvodové aj stredové stĺpy. 

Hlavné žeriavy v objekte budú dvojnosníkové v každej lodi haly, budú mať rozpon do 30 m. 

Nosnosť žeriavov bude do 15 ton. Požadovaná max. výška háku je 6,0 m a 8,0 m od podlahy 

haly. Žeriavy sa budú pohybovať po žeriavových dráhach uložených na konzolách 

prefabrikovaných železobetónových stĺpov. Nosníky dráhy budú oceľové, na nich bude 

koľajnica pre koleso žeriava.  

Obvodový plášť je ľahký, montovaný zo sendvičových panelov hr. 200 mm. Do výšky +0,100 m 

je po obvode objektu vytiahnutý trojvrstvový sendvičový železobetónový základový panel.  

Strešný plášť je tvorený trapézovým plechom, parozábranou, tepelnou izoláciou z čadičovej vlny 

hr. 2x 30 mm a polystyrénu  hr. 200 mm a hydroizolačnou fóliou. 

Podlahová doska je drátkobetónová hr. 200 mm, betónovaná na izoláciu proti zemnej vlhkosti a 

radónu z fólie FATRAFOL 803 hr.1 mm ochránená z obidvoch strán geotextíliou. Tepelná 

izolácia pod podlahou haly je po obvode v pásoch šírky 2 m styrodurom hr. 80 mm. 

Okná v obvodovom plášti haly sú navrhnuté hliníkové, zasklenie izolačným dvoj-sklom. Na 

presvetlenie vnútorného priestoru slúžia aj čiastočne otváravé pásové svetlíky, vybavené 

snímačom na vietor a dážď, otváranie motorickým pohonom. 

Vráta v obvodovom plášti sú sekcionálne hliníkové so zateplením, motorickým pohonom a 

tesniacou manžetou jednokrídlové a dvojkrídlové dvere na fasáde sú taktiež hliníkové                 

so zateplením. Na streche haly budú na oceľových roštoch osadené fotovoltaické panely. 

Objekt je vybavený splaškovou a dažďovou kanalizáciou, pitnou, teplou úžitkovou vodou, 

elektrickými silnoprúdovými a slaboprúdovými rozvodmi, vzduchotechnickým zariadením a 

klimatizáciou. Vykurovanie haly bude plynovými sálavými panelmi, vnútorné vstavky budú 

vykurované teplovodnými panelovými radiátormi -  zdrojom tepla pre vykurovanie je plynová 

teplovodná nízkotlaková kotolňa umiestnená na 2.np sociálnej vostavby.  

Vo výrobnej hale sa bude realizovať vývoj a montáž strojov a zariadení určených pre priemysel 

solárnych technológií, elektronický a polovodičový priemysel, zariadení pre výrobu častí 

elektromobilu, zariadení pre výrobu batériových článkov a montáž batériových modulov a 

zariadení spadajúcich do iných priemyselných oblastí. 

 

Expedícia 

Priestor expedície je navrhnutý tak, aby bol cez expedíciu umožnený prejazd kamióna. Na 

prepravu výrobkov bude slúžiť žeriav s hákovou výškou 6,0 m. Expedičná hala má obdĺžnikový 

pôdorys rozmerov cca 111,4 m x 22,5 m, strecha objektu je pultová, výška atiky 12,5 m.  

Podlahová doska je drátkobetónová hr. 200 mm, betónovaná na izoláciu proti zemnej vlhkosti a 

radónu z fólie FATRAFOL 803 hr.1mm  ochránenú z obidvoch strán geotextíliou. 

V objekte expedície sa budú nakladať na kamióny vyrobené stroje a zariadenia určené pre 

priemysel solárnych technológií, elektronický a polovodičový priemysel, zariadení pre výrobu 

častí elektromobilu, zariadení pre výrobu batériových článkov a montáž batériových modulov a 

zariadení spadajúcich do iných priemyselných oblastí. 
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Administratíva 

Administratívna budova je umiestnená v blízkosti vstupu do areálu, neďaleko vrátnice. Objekt 

bude včlenený medzi jestvujúcu výrobnú halu, novú výrobnú halu SO 201 a jestvujúcu jedáleň. 

Súčasťou objektu bude aj úprava zásobovacieho vstupu do jedálne. 

 

Charakter činnosti: Strojárska výroba.  

Kapacita zariadenia: Zmena bude mať plochu 13 204 m2 , ale záber novej plochy bude 8 282 

m2 v kategórii zastavaná plocha a nádvoria. Záber pôdy nenastane.  

Po ukončení prístavby sa množstvo spotrebovaného materiálu navýši o 30% na celkovú hodnotu 

936 t materiálu, pričom hore uvedený pomer ostane zachovaný: 

- 103t – výrobky z betónu (podstavy strojov a zariadení) 

- 4 t – plastové platne 

- 156 t – elektronické súčiastky a zariadenia 

- 123,5 t – medené káble 

- 548,5 t – výrobky zo železných a neželezných kovov. 

Spolu  936 t 

 

Po rozšírení závodu MANZ sa predpokladá ročne zabezpečiť prísun 936 t/rok vstupných surovín 

a pomocných materiálov a vyrobí sa približne rovnaké množstvo hotových výrobkov. 

Technické a technologické riešenie:  
Hlavným výrobným programom spoločnosti MANZ Slovensko s.r.o. je vývoj a montáž strojov a 

zariadení podľa špecifikácie zákazníka určených pre priemysel solárnych technológií, 

elektronický a polovodičový priemysel, zariadení pre výrobu častí elektromobilu, zariadení pre 

výrobu batériových článkov, montáž batériových modulov a zariadení spadajúcich do iných 

priemyselných oblastí. 

  

Príjem polotovarov a komponentov – polotovary a komponenty výrobkov budú operatívne 

dovážané od  externých subdodávateľov. Doprava bude riešená kamiónmi alebo nákladnými 

autami, vykladanie bude priamo do priestoru  skladového priestoru zo severnej strany haly. 

Polotovarmi pre výrobu sú mechatronické subsystémy, elektrické rozvádzače, modulárne časti 

technológií, dopravníkové systémy a podobne. 

Vstupná kontrola – po vyložení budú polotovary a vstupné materiály skontrolované a prepustené 

pre výrobu. 

Vlastná montáž  prebieha  postupne na jednotlivých pracoviskách, prípadne montážnych linkách, 

podľa typu zariadenia.   

  

• Elektrická predmontáž 

- montáž elektrických rozvádzačov 

- príprava kabeláže 

- testovanie elektrických modulov a kabeláže 

  

• Mechanická predmontáž 

- montáž pneumatických modulov 

- montáž mechatronických modulov 

- nastavenie pneumatických modulov 

- nastavenie mechatronických modulov 

- testovanie pneumatických modulov 

- testovanie mechatronických modulov 
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• Výroba plastových komponentov 

- formátovanie plastového platňového polotovaru 

- tvarové strojné opracovanie plastov 

- rezanie závitov do plastov 

- zváranie plastov – kompletizácia plastových dielov 

- pri požiadavke na vodotesnosť, skúšky tesnosti zváraných plastových spojov 

  

• Integrácia zariadenia a technologických celkov 

- integrácia elektrických modulov  

- integrácia mechatronických modulov 

- integrácia pneumatických modulov 

- integrácia plastových konponentov 

-   

• Uvádzanie zariadení a strojov do prevádzky 

- kontrola elektrických zapojení 

- kontrola pneumatických zapojení 

- bezpečnostné skúšky a testy 

- nastavenie mechatronických častí 

- nahratie softwaru do zariadenia 

- oživenie jednotlivých modulov 

- procesné testy 

- kvalitatívne testy 

- odovzdanie stroja zákazníkovi 

Takmer všetky úkony vykonávané v rámci vyššie uvádzaných montážnych činností sú odborné 

manuálne činnosti vyžadujúce si patričné technické vzdelanie pracovníkov ako aj individuálny 

prístup každého zamestnanca. 

 

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 10. 09. 2019.  

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 starostlivosti o životné prostredie, 

    Úsek ŠVS list č. OU-NM-OSZP-2019/011265-02 zo dňa 12. 09. 2019 

- K územnému rozhodnutiu stavby doloží hydrogeologický posudok zameraný na overenie 

a vyhodnotenie vsakovacích pomerov v miestach uvažovaných vsakov dažďových vôd a tiež 

posudok zameraný na vyhodnotenie vplyvu prečistených odpadových vôd  z ORL na kvalitu 

podzemných vôd. 

- Požadujeme, aby všetky skladovacie a manipulačné plochy, kde sa budú skladovať čistiace 

prostriedky, chemikálie a horľaviny boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu a 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. 

- Počas výstavby a prevádzky objektu, je žiadateľ povinný všetky práce zabezpečiť tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd. 



7 
 

- Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

Referát ŠVS pri dodržaní hore uvedených podmienok nepožaduje posudzovanie vplyvov  

činnosti na životné prostredie.   

 

    Úsek ŠSOO list č. OU-NM-OSZP-2019/011308-2 zo dňa 27.09.2019  

Žiadame do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doplniť konkrétnejšie údaje 

o výrobnej činnosti, ktorá sa týka plastových komponentov, nakoľko správny orgán bez 

konkrétnejších údajov o tejto časti výroby nevie posúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska 

vplyvu na okolité ovzdušie, a taktiež posúdiť či daná činnosť nespadá pod  členenie 

v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o ovzduší.  

 

Úsek ŠSOPaK, list č. OU-NM-OSZP-2019/011279-2 zo dňa 27.09. 2019  

- Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny 

alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

- V prípade výrubu drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 

vyžaduje súhlas na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad 

zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2  

- Pri budúcej výsadbe na pozemkoch uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné 

druhy drevín. 

- V súvislosti s výsadbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 7b ods. 2 zákona 

o ochrane prírody a krajiny je zakázané držať, pestovať a rozmnožovať invázne druhy 

rastlín. Podľa prílohy č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa jedná o nasledovné bylinné druhy – 

ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, 

netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská a  dreviny – pajaseň 

žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý.  

 a odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie. 

 

Úsek ŠSOH list č. OU-NM-OSZP-2019/011289 - 2 zo dňa 12. 09 .2019  

- Je potrebné dodržiavať ustanovenia zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 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.  

- Stavebný odpad a odpad z demolačných prác je potrebné v čo najväčšej miere zhodnocovať. 

Referát ŠSOH nevyžaduje pokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie. 

 

Úsek ŠS ochrany pred povodňami list č. OU-NM-OSZP-2019/011281 - 2 zo dňa 27. 09. 2019  

Úsek ŠS ochrany pred povodňami nemal pripomienky a ďalej nepožaduje posudzovanie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

 

3. Ministerstvo hospodárstva SR list č. 21283/2019-4210-53570 zo dňa 16. 09.2019 

Ministerstvo nemalo k predloženému oznámeniu pripomienky a ďalej nepožaduje 

posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.. 
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4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne listom č. B/2019/03911-002 zo dňa  

   17. 09. 2019 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti nemal pripomienky a nepožaduje posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti zámeru. 

 

5 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom list č. 

ORHZ-NM1-559-001/2019 zo dňa 19. 09. 2019 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemal pripomienky a nevyjadrilo či požaduje 

posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zámeru. 

 

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

2019/004624 zo dňa 16. 09. 2019 

    Odbor krízového riadenia nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie 

danej činnosti.  

 

7. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, list č. TSK/2019/08055-2 zo dňa 23. 09. 2019 

Trenčiansky samosprávny kraj nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje 

posudzovanie danej činnosti.  

 

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

 

 
 
 
 
 

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 úsek ŠSOO vo svojom liste č.OU-NM-OSZP-2019/011308-2 zo dňa 27.09.2019 

žiadal o doplnenie oznámenia o konkrétnejšie údaje o výrobnej činnosti, ktorá sa týka plastových 
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komponentov, nakoľko správny orgán bez konkrétnejších údajov o tejto časti výroby nevie 

posúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska vplyvu na okolité ovzdušie, a taktiež posúdiť či daná 

činnosť nespadá pod členenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší . Po doplnení údajov doplnkom k oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti dňa 09. 10. 2019 e-mail bolo doručené stanovisko OU NM OSZP 

úsek ŠSOO listom č.OU-NM-OSZP-2019/011308-3 zo dňa 15. 10. 2019. V stanovisku sa 

konštatuje, že v prípade zmeny zdroja týkajúceho sa vykurovania závodu bude potrebné pred 

vydaním stavebného povolenia požiadať okresný úrad o vydanie súhlasu na zmenu stredného 

zdroja, v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší. 

Ďalej je potrebné v prípade spracovania plastov do projektovej dokumentácie pre potrebu 

vydania stavebného povolenia uviesť presný popis výrobnej činnosti spracovania plastov, spolu s 

údajmi o textilných filtroch (odsávanie po odlúčení von z haly alebo do pracovného prostredia), 

uvedených v predloženom doplnku, za účelom posúdenia navrhovanej činnosti z hľadiska 

vplyvu na okolité ovzdušie. Úsek ŠSOO sa nevyjadril, či oznámenie o zmene navrhovanej časti 

požaduje posudzovať. 

 

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: 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

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

 

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 

6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 

 

Rezortný orgán 

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

Dotknutá obec 

8. Mesto Nové Mesto nad Váhom 

 

Povoľujúci orgán 

9. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy, Nové Mesto nad Váhom 
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