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Automatizovaný sklad surových autoplášťov - stanovisko k zámeru

Listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 16. januára 2020 ste požiadali úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva o stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Automatický sklad surových autoplášťov“ 
navrhovateľa- Continental Matador Rubber, s.r.o,f Terézie Vansovej 1054, Púchov* IČO: 36 709 557.

Predložený zámer rieši výstavbu nových skladovacích objektov a zabudovanie nových zariadení pre automatické 
skladovanie a prepravu surových plášťov. Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov HBS 1 a HBS 2 a koridoru 
medzi výrobnou halou 1 a nôvonavrhovanými skladmi. Súčasťou koridoru je  aj pracovisko postreku plášťov. 
Stavba bude umiestnená na pozemku pare.č. KN-C 460/12.460/66,460/88,460/89,460/90,457/36,457/37,457/41, 
457/43 v katastrálnom území. Horné Kočkovce. Oznámenie o zmene navrhovanej Činnosti vyplynulo z povolenej 
Činnosti: Rozšírenie výroby ná 20 mil, ks osobných plášťov, Rozšírenie výroby 3,3 mil. ks nákladných plášťov“, 
ktorá bola odsúhlasená stanoviskom k zmene navrhovanej činnosti podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 
ako dotknutý orgán podľa § 23 ods, 4 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmetie a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 29 ods, 9 zákona dáva súhlasné stanovisko k 
predloženému zámeru a zároveň upozorňuje navrhovateľa, že pred začatím výstavby je  potrebné požiadať tunajší 
úrad, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v územnom konaní z dôvodu, 
že sa nejedná o jednoduché stavby, Vo vyjadrení budú uvedené podmienky pre nakladanie s odpadmi vznikajúci 
pri výstavbe. Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods, (2) zákona Č. 79/2015 Z.z. p odpadoch, pôvodcom odpadov, 
ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej 
zložky/alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je  tá právnická osoba 
alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tietp práce v konečnom Štádiu vykonávajú.

Ak prevádzkovaním vznikne iný druh nebezpečného odpadu, prípadne dôjde k navýšeniu množstva 
vyprodukovaného nebezpečného odpadu je  potrebné požiadať tunajší úrad o zmenu súhlasu na zhromažďovanie 
nebezpečných Odpadov, ktorý udelil tunajší úrad pod č.j. OU-PU-OSZP-2016/001 077-2/ZG6 zo dňa 14.06.2016,
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Ing. Iveta Kmošenová 
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


