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 Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01
oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „SKLAD PRE CELOROČNÉ
SKLADOVANIE ZELENINY“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm.
b) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ

Okresný úrad Komárno
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhradnícka 6
945 01 Komárno
SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE
ZELENINY
Kraj Nitriansky, Okres Komárno, Obec Marcelová
692/8, 692/247, 692/17 – zastavané plochy a nádvoria
- o výmere 12716 m². Predmetný areál je
umiestnený mimo zastavaného územia obce
Účelom zámeru je novostavba haly pre celoročné
skladovanie zeleniny. Objekt je navrhnutý
s pozdĺžnou orientáciou na parcele. Vstupy do
objektu, sú prispôsobené a ovplyvnené výškopisným
členením a typologickým riešením stavby . Objekt je
navrhnutý z dôvodu rozšíriť kapacitné
možnosti logistického zázemia fy. a vytvoriť vhodné
miesto pre uskladnenie a pozberovú úpravu
zeleniny. Objekt haly, jej skladové priestory a
kancelárie sú nepriamo vetrané a chladené
automatickou reguláciou. Objekt nebude vykurovaný.
Objekt haly nadväzuje a plne rešpektuje
okolitú zástavbu a zároveň spĺňa požiadavky
vyplývajúce zo záujmovej polohy. Stavba má v plnej
miere skladovú funkciu. Svojou výstavbou i
prevádzkou nezhorší životné prostredie v území,
nezmení zatieňovacie pomery okolitej zástavby a
nebude veľkým zdrojom hluku. Vstup
zamestnancov bude riešený cez samostatný vstup z
čelnej fasády. Objekt haly má sedlovú strechu.
Architektonické riešenie haly vychádza z okolitej
zástavby , výtvarné a plastické členenie objektu
rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora aj
charakter izolovanej zástavby okolia.
Plánovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce Marcelová .
VITA-ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia 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 21.01.2020 - doručením zámeru
navrhovateľom VITA-ZEL & company, spol. s r.o., Nová 1473, 946 32 Marcelová.
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
b)
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Stavebné povolenie na vodné stavby
c)
Neuvádzame
d)
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
e)

f)

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.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21
dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia
podľa § 23 odseku 3 zákona na adresu:
Okresný úrad Komárno
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhradnícka 6
945 01 Komárno
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

g) Neuvádzame

Obec Marcelová
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie

