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 „Priemyselný areál Žarnovica“ podlieha zisťovaciemu konaniu
o posudzovaní vplyvov podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona.
Okresný úrad Žarnovica
Príslušný orgán
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Názov navrhovanej „Priemyselný areál Žarnovica“
činnosti
Miesto realizácie
Žarnovica, parc. č. 1876/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 60, 61, 62,
v areáli bývalej Preglejky ( neskôr A.N.B.) na Bystrickej ulici.
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba komplexu výrob v rámci jestvujúceho
Predmet činnosti
priemyselného areálu v meste Žarnovica (bývalá Preglejkáreň), nadväzujúca na tradičný
drevospracujúci priemysel, ktorý je pre túto lokalitu historicky charakteristický. V rámci
priemyselného areálu bude dochádzať k spracovaniu p drevnej guľatiny ako primárnej
vstupnej suroviny za účelom produkcie preglejky, dyhových dosák, polotovarov z
preglejky, sendvičových panelov, fúkanej izolácie, okien, dverí, podláh na finalizáciu
panelov, kompletovanie panelov – kabeláž a riadiace systémy.
Súčasne sa v rámci priemyselného areálu Žarnovica plánuje komplexné využívanie
odpadovej biomasy (zvyšky drevín a kôra), ktoré budú použité v technológii susediacej
prevádzky tepelnej elektrárne na biomasu, ktorá bude dodávateľom tepla, elektrickej
energie a technologickej vody. Po realizácii zámeru by malo vzniknúť 1 227
pracovných miest. V zámere sa uvažuje aj s doplnením funkcií občianskej

vybavenosti : administratíva, bývanie, obchod a služby, kultúra, vzdelávanie.
Navrhovateľ
b)

c)
d)

Energy Edge ZC, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava

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 24.08.2016 doručením
zámeru navrhovateľom.
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:

Stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
e)
f)

g)

Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť INECO, s.r.o., Banská Bystrica.
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.
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
h)

Neuvádzame.

Mesto Žarnovica, Okresný úrad, OSŽP Žarnovica

