
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). 

 

a) Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, oznamuje 

verejnosti, že navrhovaná činnosť „Výrobné priestory firmy Neuman v Žarnovici“ podlieha zisťovaciemu 

konaniu o posudzovaní vplyvov  podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Žarnovica 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

966 81 Žarnovica 

Názov navrhovanej 

činnosti  

„Výrobný areál firmy Neuman v Žarnovici“ 

Miesto realizácie Žarnovica, parc. č. 1876/1, 1876/18, 1876/19, 1876/42, 1876/43, 1876/44, 1876/48, 

1876/50, 1876/51, 1876/4, v areáli bývalej Preglejky ( neskôr A.N.B.) na Bystrickej 

ulici, po pravej strane štátnej cesty v smere Žarnovica – Žiar nad Hronom.  

Predmet činnosti  Prestavbou existujúcich výrobných priestorov vznikne administratívno – výrobná 

plocha pre druhotné spracovanie hliníkových profilov za účelom výroby hliníkových 

súčiastok a konštrukcií pre strojársky, automobilový, elektrotechnický a stavebný 

priemysel.  V areáli  majú byť po prestavbe  objekty : výrobná hala so sociálno – 

administratívnou časťou, rozvod vody a vodovodná prípojka, dažďová kanalizácia 

s ORL, splašková kanalizácia, požiarny vodovod a elektrická prípojka s trafostanicou. 

Technológia výroby bude pozostávať z týchto činností : skladovanie vstupného 

a výstupného materiálu a výrobkov, delenie materiálu, opracovanie na CNC obrábacích 

centrách, lisovanie, omieľanie, balenie, kontrola a expedícia. Účelom prestavby je 

pokryť dopyt po uvedených výrobkoch s tým, že dôjde k využitiu chátrajúcich 

a nevyužívaných priestorov a k vytvoreniu viac ako 320 pracovných miest. 

Navrhovateľ  Neuman Aluminium Services  Slovakia, s.r.o., Partizánska 1384/85, 966 81 Žarnovica 

 

b) Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 

a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti    o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56  písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 24.11.2015 doručením 

zámeru navrhovateľom. 

c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať                

u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 

Stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní   a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
e) Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť INECO,  s.r.o., Banská Bystrica. 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk. 

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom 

verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote 

môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti 

sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.  

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia 

zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu: 

Okresný úrad Žarnovica  

 Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 Bystrická 53 

 966 81 Žarnovica 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom 

dotknutej obce. 

Povoľujúci orgán Mesto Žarnovica 

 

h) Neuvádzame. 


