
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

„zákon“) k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Výroba úžitkového skla“ (ďalej len 

„Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).   

 

 Podľa § 24 ods. 1 zákona príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom 

webovom sídle https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74, prípadne aj na 

svojej tabuli, nasledovne: 

  

a) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov (ďalej 

len „príslušný orgán“) informuje verejnosť, že zmena navrhovanej činnosti podlieha 

zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.  

Názov zmeny 

navrhovanej  

činnosti  

Výroba úžitkového skla  

Miesto realizácie Trenčiansky kraj, okres Púchov, Obec Lednické Rovne, katastrálne 

územie Lednické Rovne, parcela C-KN 227/1 

Predmet zmeny  

navrhovanej 

činnosti   

  

Zmena navrhovanej činnosti je hodnotená v dvoch variantoch. Obidve 

variantné riešenia sa zaoberajú navýšením výkonu taviaceho agregátu 

č. 4 pre výrobu úžitkového skla. Variant 1: rekuperatívny taviaci agregát 

č. 4 s ohrevom plyn – vzduch s výkonom 21 t/deň - terajší taviaci agregát 

s výkonom 18 t/deň zväčšený zmenou rozmerov oceľovej konštrukcie a 

žiarotechnickej konštrukcie (rekonštrukcia terajšieho taviaceho 

agregátu). Variant 2: rekuperatívny taviaci agregát č. 4 s výkonom 23 

t/deň - terajší taviaci agregát s ohrevom plyn a vzduch s výkonom 18 

t/deň, s inštalovaným elektrickým príhrevom na zvýšenie výkonu 

(modernizácia terajšieho agregátu).  

Navrhovateľ  „RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické 

Rovne“ zastúpený spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná 

cesta 15, 831 52 Bratislava“ (ďalej len „navrhovateľ“) 

Povoľujúci orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 

len „povoľujúci orgán“), Legionárska 5, 012 05 Žilina. 

Dotknutá obec Obec Lednické Rovne  

 

b) Príslušný orgán informuje, že doručením dňa 20. 11. 2020  vyššie uvedeného Oznámenia o 

zmene navrhovanej činnosti  navrhovateľom, začalo správne konanie podľa § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení vo veci zisťovacieho konania  

o posudzovaní predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie 

podľa § 29 ods. 2 zákona. Navrhovaná činnosť je podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona 

realizovaná podľa rozhodnutia  Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Inšpektorátu 

životného prostredia Žilina - Odboru integrovaného povoľovania a kontroly, o integrovanom 

povolení č. 4929/770300104/1173-Re vydaného 06. decembra 2006 v znení neskorších 

zmien a doplnkov, na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-

draselného skla“ pre prevádzkovateľa „RONA, a.s.“. Povoľujúci orgán vyššie uvedenej 

zmeny navrhovanej činnosti je uvedený vyššie.   

 

c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania, možno získať 

od príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.   

  

https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74


d) Druh požadovaného povolenia potrebného pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti: 

Zmena a doplnok vyššie uvedeného integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.   

  

e) Neuvádzame.  

  

f) Podľa § 23 ods. 1 zákona relevantné informácie sprístupní verejnosti príslušný orgán 

prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia.  

 

g) Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o 

zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať 

pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od 

zverejnenia uvedených informácií. Kontaktná informácia o povoľujúcom orgáne je uvedená 

vyššie.   

 

h) Podľa § 29 ods. 9 zákona verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia 

podľa § 29 ods. 8 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 

lehote doručené dotknutej obci.  

Podľa § 24 ods. 4 zákona verejnosť má právo podať na príslušný orgán, v lehote do 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom 

znení proti rozhodnutiu o tom, či sa vyššie uvedená zmena navrhovanej činnosti má 

posudzovať podľa zákona. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania 

považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 

ods. 15  zákona príslušným orgánom na svojom vyššie uvedenom webovom sídle a zároveň 

na svojej úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.  

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní 

bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej 

tabuli obce.  

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 11 zákona, po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov, možno preskúmať súdom.  

 

i) Neuvádzame. 

  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia

