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Vec
Výrobná hala G Slovaktual Pravenec
- záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu podľa § 38 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov____________________________________________________

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) § 56 písm. b) zákona NR SR 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 o posudzovaní) v súlade s ustanoveniami
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38
ods. 4 zákona o posudzovaní toto
záväzné

stanovisko:

Obec Pravenec prostredníctvom Spoločného stavebného úradu Nitrianske Pravno, ktorý
zabezpečuje pre obec Pravenec výkon štátnej správy, ako povoľujúci orgán (ďalej len
povoľujúci orgán) zaslal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresnému úradu
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len tunajší úrad) ako príslušnému orgánu, ktorý má v povoľovacom konaní
postavenie dotknutého orgánu, oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby Výrobná
hala G Slovaktual Pravenec podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) pre
navrhovateľa - spoločnosť SLOVAKTUAL, s. r. o. so sídlom Pravenec 272, 972 16
Pravenec, ICO 00 693 511 v zastúpení Ing. Mariánom Hlaváčom, tech in, s. r. o.,
Vinohradnícka 779/20, 971 01 Prievidza.
Zmena navrhovanej činnosti s názvom Výrobná hala G SLOVAKTUAL Pravenec bola
predmetom zisťovacieho konania, ktoré vykonal tunajší úrad podľa zákona o posudzovaní a
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po jeho ukončení vydal dňa 11.08.2016 rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2016/017680-019,
právoplatné dňa 04.10.2016, v ktorom rozhodol, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa
nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Ako súčasť oznámenia predložil povoľujúci orgán tunajšiemu úradu aj žiadosť o vydanie
kolaudačného rozhodnutia, projektovú dokumentáciu (spracovateľ NEO Domus s. r. o.,
projektový ateliér, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Juraj
Galvánek, autorizovaný stavebný inžinier sreg. č. 2835 *Z*1) a písomné vyhodnotenie
spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.
Za správnosť a úplnosť písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok,
určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní zodpovedá ten, z podnetu ktorého sa
začalo konanie o povolení stavby.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní
predloženého oznámenia, žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, projektovej
dokumentácie a písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní konštatuje, že žiadosť - návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia k stavbe Výrobná hala G Slovaktual Pravenec pre spoločnosť
SLOVAKTUAL, s. r. o. so sídlom Pravenec 272, 972 16 Pravenec, IČO 00 693 511
v zastúpení Ing. Mariánom Hlaváčom, tech in, s. r. o., Vinohradnícka 779/20, 971 01
Prievidza, berúc pritom do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej
pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní a
dokumentácie pre účely tohto konania, nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so
zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím OU-PD-OSZP-2016/017680-019 zo dňa 11.08.2016,
právoplatným dňa 04.10.2016 vydaným Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti
o životné prostredie v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní a konštatuje, že
predmetný návrh na začatie kolaudačného konania je z koncepčného hľadiska v súlade so
zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím číslo OU-PD-OSZP-2016/017680-019 zo dňa
11.08.2016, právoplatným dňa 04.10.2016.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých
orgánov v zmysle osobitných predpisov.
O kresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H, 971 01 P r ie v id z a

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

