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Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie “ – zaslanie zámeru a upovedomenie o za#atí konania.

Navrhovate# GRAND POWER, s. r. o., Po#ovnícka 29, 974 01 Banská Bystrica, I#O: 36040151 zastúpený
spolo#nos#ou INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovate#ov 2, 974 11 Banská Bystrica, I#O: 36738379 doru#il
d#a 10.03.2022 Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie pod#a § 22 zákona
#. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( #alej len
„ zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ ), zámer navrhovanej #innosti „ Zariadenie na povrchovú
úpravu kovov – eloxovanie “ vypracovaný pod#a prílohy #. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod#a § 5 ods. 1 zákona NR SR #. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3, ods.
6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona #. 180/2013 o organizovaní miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie pod#a § 3 písm. k) a § 56
zákona, pod#a § 18 ods. 3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny zákon ) v znení neskorších predpisov,
za#al správne konanie vo veci predpokladaných vplyvov na životné prostredie d#om doru#enia zámeru navrhovanej
#innosti.

Zámer navrhovanej #innosti s upovedomením o za#atí konania, Vám pod#a § 23 ods. 1 zákona zasielame ako
dotknutému, resp. povo#ujúcemu, resp. rezortnému orgánu a obci.

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej #innosti pod#a § 23 ods. 4 zákona, žiadame doru#i# na adresu:
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar
nad Hronom, najneskôr do 21 pracovných dní od jeho doru#enia.

Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doru#ené Vaše písomné stanovisko pod#a § 23 ods. 4 zákona bude
považované za súhlasné.

Zámer navrhovanej #innosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam
pod názvom akcie: „ Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie “ a na http://www.minv.sk/?odbor-
starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49

Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanoviska Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o
životné prostredie do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Okresného úradu Žiar nad Hronom alebo
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od zverejnenia zámeru dotknutou obcou pod#a § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Písomné stanovisko sa považuje za doru#ené aj ke# je doru#ené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Dopl#ujúce údaje k rozde#ovníku:
1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Slovenskej #. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,Nám. M. Slovenskej #. 8, 965 01 Žiar
nad Hronom - štátna vodná správa,
- štátna správa ochrany ovzdušia,
- štátna správy ochrany prírody a krajiny,
- štátna správa odpadového hospodárstva
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