
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti 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 EIA“) vypracované podľa § 24 ods. 1, písm: 

 

a) Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina,, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti 

„Technická infraštruktúra pre priemyselný park Varín“ podlieha zisťovaciemu 

konaniu podľa § 18 ods. 1, písm. d) zákona. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Žilina,  

odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Vysokoškolákov 8556/33B,  

010 08 Žilina, 

Názov navrhovanej činnosti  Technická infraštruktúra pre priemyselný park 

Varín 

Miesto realizácie KN - C: 1821/102, 1821/103, 1821/104, 1821/106, 

1821/107, 1821/119, 1821/120, 1821/121, 1821/125, 

1821/126, 1821/127, 1821/128, 1821/132, 1821/134, 

1821/140, 1821/141, 1821/143, 1821/144, 1821/145, 

1821/146, 1821/148, 1821/150, 1821/151, 1821/152, 

1821/154, 1821/155, 1821/156, 1821/157, 1821/159, 

1821/161, 1821/162, 1821/166, 1821/167, 1821/168, 

1821/169, 1821/170, 1821/172, 1821/273, 1821/274, 

1821/276, 1821/278, 1821/279, 1821/280, 1821/281, 

1821/282, 1821/285, 1821/286, 1821/287, 1821/288, 

1821/289, 1821/290, 1821/291, 1821/292, 1821/293, 

1821/294, 1821/295, 1821/297, 1821/298, 1821/299, 

1821/301, 1821/300, 1821/302, 1821/303, 1821/304, 

1821/305, 1821/306, 1821/307, 1821/308, 1821/309, 

1927/11, 1927/12, 1927/14, 1927/19, 1927/22, 

1927/25, 1927/26, 1927/28, 1927/34, 1927/77, 

1927/113, 1927/114, 1927/119, 1927/125, 1927/126, 

1927/131, 1927/174, 1927/178, 1927/179, 1927/180, 

1927/181, 1927/182, 1927/183, 1927/184, 1927/185, 

1927/186, 1927/187, 1927/188, 1927/189, 1927/190, 

1927/191, 1927/192, 1927/193, 1927/194, 1928/28, 

1928/43, 1928/45, 1928/79, 3332/9, 3332/10, 

3332/19, 3332/20 3332/23, 3332/24, 3332/25, 

3332/26, 3332/31, 3332/32, 3332/38, 3332/41, 

3332/45v k.ú. Varín. 

Predmet činnosti  kapitoly 9.15  Projekty budovania priemyselných zón 

vrátane priemyselných parkov bezlimitne pre 

zisťovacie konanie 

Navrhovateľ  PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 

 

b) Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 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, 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona 

EIA, 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 28. 02. 2022  doručením 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 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: 

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

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

e) Neuvádzame. 

 

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technicka-infrastruktura-pre-priemyselny-

park-varin  

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. Oznámenie musí byť verejnosti 

sprístupnený najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho 

doručení. 

 

g) Proti vydanému rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

h) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 

10 pracovných dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva alebo od 

zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu: 

 Okresný úrad Žilina,  

 odbor starostlivosti o životné prostredie,  

 Vysokoškolákov 8556/33B 

 010 08 Žilina, 

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 

obci. 

 

Povoľujúci orgán Obec Varín, stavebný úrad 

 

i) Neuvádzame. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technicka-infrastruktura-pre-priemyselny-park-varin
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technicka-infrastruktura-pre-priemyselny-park-varin

