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 znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a oznámenie o predložení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona.
a)

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26,
Lučenec oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie parkoviska - Adient
Slovakia s.r.o. pôvodného zámeru Johnson Controls Lučenec“ podlieha zisťovaciemu
konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.
Príslušný orgán

Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č. 26
Lučenec

Názov navrhovanej činnosti

Rozšírenie parkoviska - Adient Slovakia s.r.o. pôvodného
zámeru Johnson Controls Lučenec

Miesto realizácie

Kraj: Banskobystrický, okres: Lučenec,
k.ú. Lučenec,
Parcelné čísla KN C: 6729/2, 6729/11, 6729/12, 6729/13, 6729/14,
6729/15, 6729/16, 6729/17, 6729/18, 6729/19, 6729/20, 6729/21,
6729/22, 6729/23, 6729/29, 6729/31, 6729/32.
Rozšírenie parkoviska bude realizované na pozemkoch s parcelnými
číslami KN C: 6729/15, 6729/22 a
7481/1, ktorých vlastníkom je Adient Slovakia s.r.o.
V rámci projektu bude dotknutá aj parcela priľahlej cesty KN C 7733
(KN E 3264/2), kde bude prebiehať osadenie dopravného zvislého a
vodorovného značenia v súvise s napojením na plánované parkovisko.
Predmetom predkladaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
je rozšírenie parkovacích plôch výrobného závodu Adient Slovakia
s.r.o., ktoré sa nachádzajú pri vjazde do areálu z Mikušovskej cesty,
cesta III/2654 v Lučenci. Zámerom navrhovateľa je vybudovanie
nových parkovacích stojísk pre zamestnancov výrobného závodu,
nakoľko je v blízkej budúcnosti plánované prijatie nových
zamestnancov z dôvodu rozšírenia výroby. Projekt rozšírenia
parkovacích plôch ďalej zahŕňa plochu pre parkovanie nákladných
automobilov a vybudovanie potrebnej infraštruktúry – dažďová
kanalizácia a vonkajšie osvetlenie.
Parkovisko bude umiestnené na ploche v súčasnosti využívanej na
vjazd nákladných automobilov a ich dočasné parkovanie pred
kontrolovaným vstupom. Táto plocha bude rozšírená o plochu
parkoviska s veľkosťou 1 014 m2. Pre rozšírenie parkoviska je
potrebné vyňatie poľnohospodárskej plochy z parcely KN C 7481/1 o
rozmere 958,0 m2 - budúca parcela KN C 7481/2.
Súčasných 193 parkovacích miest bude navýšených o 54 parkovacích
stojísk s kolmým státím pre osobné automobily, čo predstavuje
navýšenie o 28% parkovacích miest a pozdĺžnych pásov stojísk pre
nákladnú dopravu – určených pre 6 nákladných vozidiel.
Adient Slovakia s.r.o., Štúrova 4, Bratislava 811 02, IČO: 50 100 980,
(Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec, Mikušovská cesta
5363, Lučenec)

Predmet činnosti

Navrhovateľ

b) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo

veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 22.02.2021 doručením úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie parkoviska - Adient
Slovakia s.r.o. pôvodného zámeru Johnson Controls Lučenec“ navrhovateľa Adient Slovakia
s.r.o., Štúrova 4, Bratislava 811 02, IČO: 50 100 980, (Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod
Lučenec, Mikušovská cesta 5363, Lučenec).
c)
d)

e)
f)

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania, je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
- zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich dní od doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a
zverejní v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na
úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli
obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy,
odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona
dotknutá obec oznámi, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti
sprístupnený najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 10 dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti na webovom sídle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 65g ods. 3 zákona na adresu:
Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č. 26
984 36 Lučenec
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej
obci.
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jegorovova 29 B, 974 01
Banská Bystrica
Mesto Lučenec, Novohradská, 984 01 Lučenec
h) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 33
ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy
a výpisy) na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie
republiky č. 26, Lučenec.
Povoľujúci orgán

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods.
15 tohto zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
i) neuvádzame

