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Podľa rozdeľovníka 

    

 

 

 Navrhovateľ – spoločnosť Nemak Slovakia, spol. s r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 63 Žiar nad 
Hronom, IČO:36042773 v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Františkom Víťazkom – STAVIT, 
inžiniersko-architektonické služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:33337047 podala dňa 
08.10.2021 na mesto Žiar nad Hronom návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia na 

stavbu „TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 – II. ETAPA – NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ na pozemkoch parc. 

č. CKN 64/1, CKN 64/12, CKN 64/13, CKN 64/22, CKN 64/24, CKN 64/76, CKN 64/81, CKN 64/27,         
CKN 64/69, CKN 64/70 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom. Dňom podania 
návrhu dňa 08.10.2021 bolo začaté konania o zmene územného rozhodnutia. 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom 
v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje 
žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením bez príloh na úradnej tabuli a webovom 
sídle.  
 Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Okresný 
úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie po ukončení zisťovacieho konania 
vydal rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2017/010202-N zo dňa 05.10.2017 (právoplatné dňa 20.11.2017) 
o tom, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného 
a vysokotlakového odlievania“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
Rozhodnutie je zverejnené na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. 

Zverejnením kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia bez príloh a údaja o sprístupnení 
právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní počas trvania konania až do jeho právoplatného 
ukončenia spĺňa stavebný úrad povinnosť vyplývajúcu z § 35 ods. 2 stavebného zákona. 
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Vec 

„TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 – II. ETAPA – NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ na pozemkoch parc. č. 

CKN 64/1, CKN 64/12, CKN 64/13, CKN 64/22, CKN 64/24, CKN 64/76, CKN 64/81, CKN 64/27,             
CKN 64/69, CKN 64/70 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby – zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

Mgr. Peter Antal 
primátor 
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Príloha:  Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

 
 
Doručí sa: 
Mesto Žiar nad Hronom 
 
 – úradná tabuľa – zverejnenie do právoplatnosti rozhodnutia: 
 
 
Vyvesené dňa : ............................................                       Zvesené dňa: ............................................... 
 
 
 
 
Podpis a pečiatka: ........................................                      Podpis a pečiatka: ........................................ 
 
 

 
– webové sídlo www.ziar.sk – zverejnenie do právoplatnosti rozhodnutia: 
 
 
 
Vyvesené dňa : ............................................                       Zvesené dňa: ............................................... 
 
 
 
 
Podpis a pečiatka: ........................................                      Podpis a pečiatka: ........................................ 
 

http://www.ziar.sk/

