
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  podľa § 18 ods.2 písm d) zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov 

 

Popis položky Názov  

Príslušný orgán Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Názov činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia s.r.o. Nové Mesto 

nad Váhom - rozšírenie areálu 

Predmet činnosti  Dôvodom návrhu je potreba priestorového rozšírenia 

prevádzky o výrobné, administratívne, sociálne a 

prevádzkové priestory. V novej výrobnej hale bude 

prebiehať vývoj a montáž strojov a zariadení 

určených pre priemysel solárnych technológií, 

elektronický a polovodičový priemysel, zariadení pre 

výrobu častí elektromobilu, zariadení pre výrobu 

batériových článkov a montáž batériových modulov a 

zariadení spadajúcich do iných priemyselných 

oblastí. Nová výstavba predstavuje záber územia o 

ploche 8 282 m2 

Oblasť činnosti (podľa prílohy č. 8 

k zákonu č.24/2006 Z. z.) 

Kapitola 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel 

Položka č.7 Strojárska výroba, elektrotechnická 

výroba s výrobnou plochou od 3 000 m2  

Značka listu OU-NM-OSZP-2016/007737 

Dátum doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti príslušnému 

orgánu 

03. 09. 2019 

Dátum rozposlania zámeru  

na dotknuté orgány, obec, povoľujúci 

a rezortný orgán 

08. 09. 2019 

Navrhovateľ MANZ Slovakia, s.r.o, Rybárska 4,  915 01 Nové Mesto 

nad Váhom 

IČO: 36 673 234 

Spracovateľ zámeru Neo Domus, s. r. o., projektový ateliér, Trenčín 

Rezortný orgán  Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 

Povoľujúci orgán Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Druh požadovaného povolenia Územné a stavebné povolenie podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Dotknutá obec Nové Mesto nad Váhom 

Miesto realizácie  Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, , k. 

ú. Nové Mesto nad Váhom 200/1,3,5,6,7,8,9,10,12, 

15, 21,   

Beckovská Vieska 154/3 

 

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania, je možné 

získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať povoľujúcemu 

orgánu. 

 

 


