OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Informácia o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti
podľa § 29 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
„zákona“).
Príslušný orgán

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica

Názov navrhovanej
činnosti

Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK
Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym
vstavkom

Miesto realizácie

Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Mesto: Považská Bystrica
Na pozemku KN–C parcelné číslo 341/64,78,80,88,99
v katastrálnom území Považské Podhradie.

Predmet zmeny činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie
skladových priestorov bez zmeny (bez navýšenia, bez
rozšírenia) jestvujúcej strojárskej výroby vrátane
personálnych kapacít, ktorá sa vykonáva v jestvujúcich
halách IV, V, VI, VII, VIII firmy KSK Slovakia, s.r.o.,
ktoré už boli predtým predmetom posudzovania vplyvov
na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

Oblasť činnosti (podľa
prílohy č. 8 k zákonu)

7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Pol. číslo:
7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou
plochou
Časť B (zisťovacie konanie) od 3 000 m2

Značka listu

OÚ-PB-OSZP-2020/002845

Dátum doručenia
oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu
Dátum rozposlania
oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na
dotknuté orgány, obec,
povoľujúci a rezortný
orgán
Navrhovateľ

21.10.2020

Spracovateľ oznámenia
Rezortný orgán
Telefón
+421/42/4300125

27.10.2020

KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 36 303 135
Ing. Marta Slámková, Ing. Nadežda Odnogová
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Fax

E-mail
branislav.palik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Povoľujúci orgán

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie

Druh požadovaného
povolenia

Vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon)

Relevantné informácie sú Informačný systém EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk
sprístupnené
webová stránka Okresného úradu Považská Bystrica na
adrese:
http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica
Dotknutá obec

Mesto Považská Bystrica

Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného a povoľujúceho orgánu v úradných hodinách - pondelok, utorok,
štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; piatok od 8,00 hod do
14,00 hod.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle
Okresného úradu Považská Bystrica na adresu:
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica
e-mailom na adresu : branislav.palik@minv.sk v termíne do 10. 11. 2020
tel. +421/42/4300125
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať povoľujúcemu
orgánu – Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie.
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