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Automatizovaný skiäd surových autoplášťov - stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

V zmysle § 29 ods. 9 zákona d. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene :a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) Vám zasielame stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti „Automatizovaný sklad surových autoplásťov“, navrhovateľ Continental Matador Rubber, š. 
r, o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Puchov, IČO:36 709 557, zastúpený ENV1CONSULT spol. s r. o., QbeŽná 7, 
010 OS Žiliría, o ktoré ste nás požiadali listom Č. OU-Pli-OSZP-2020/000753-002 zo dňa 14. 05. 2020.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši výstavbu nových skladovacích objektov a zabudovanie nových 
zariadení pre automatické skladovanie a prepravu surových plášťov v areáli navrhovateľa. Stavba pozostáva z 
dvoch stavebných objektov - skladov HBS 1, HBS 2, koridoru medzi výrobnou halou „Výroba osobných plášťov 
1“ a novo navrhovaným i skladmi a objektov zabezpečujúcich požadovanú technickú infraštrukfúru. Súčasťou 
koridoru je  äj pracovisko postreku plášťov. Zámer predstavuje novostavbu skladu pre umiestnenie automatizovaného 
skladového zakladača, ktorý automatizovaným spôsobom bude zakladať, skladovať a vydávať skladovaný materiál 
-  materiál pri výrobe pneumatík. Manažment spoločnosti si od výstavby skladu sľubuje veľké priestorové úspory, 
keďže sklad bude budovaný vertikálne až do výšky 24 m.

Zmenä je  situovaná v Trenčianskom kraji, katastrálne územie Horné Kočkovce na parcelách č, 460/12, 460/66, 
460/88, 460/89, 460/90, 457/36, 457/37, 457/41, 457/43. Novostavba skladu je  navrhovaná v areáli priemyselného 
závodu v nadväznosti na existujúce objekty výrobnej lialy „Výroba osobných plášťov“ a vrátnice Sever. Umiestnenie 
navrhovanej zmeny a jej funkčné riešenie nie je  v rozpore s platným územným plánom mesta Puchov.

Navrhovaná činnosť je  podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z, zaradenädo kapitoly č. 8 Ostatné priemyselné 
odvetvia, položka Č. 10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách Č. 1-9, kde rezortným orgánom je 
Ministerstvo hospodárstva SR a táto podľa časti B od 1000 m2 plochy podlieha zisťovaciemu konaniu.

Záver:

Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný Orgán, z hľadiska svojej pôsobnosti k oznámenej zmene činnosti 
„Automatizovaný sklad surových autoplášťov", navrhovateľ Continental Matador Rubber, s, r, o„'Puchov, nemá 
pripomienky a súhlasí s jej realizáciou v záujme zvyšovania konkurenciešchopnosti zavádzaním súčasných trendov 
v priemysle automatizácie a elektronizácie spoločnosti.
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S pozdravom

E'ng, Jozef Velebný 
poverený vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru priemyselného rozvoja
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