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Vec

Zvereinenie návrhu o začatí konania o zmene stavbv t)red iei dokončením

Mesto Žamovica, ako príslušný stavebný úrad podl'a ust. § 117 ods.1 stavebného zákona v súlade
s ust. § 61, ods. 12 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu,
ktorým je Mesto Žamovica, kópiu žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončeni'm zo dňa 7.8.2019, od
stavebníka: spol. Neuman Aluminium lndustries s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žamovica (IČO: 48163 031),
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názvom stavby:

„Výrobné priestory firmy PWG a výrobné priestory firmy.Neuman v Žarnovici
-Zmena stavby pred dokončením" -Výrobná ha]a -rozšírenie
v rozsahu stavebných obiektov a DrevádzkovÝch súborov :

SO 01 Výrobná hala -rozšĺrenie

PS 01 Výrobné zariadenie
PS 02 Prevádzková rozvod stlačeného vzduchu
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
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v katastrálnom územi' Žamovica na pozemku podl'a C-KN parc. č.1877/1 a súp. č.1108, na parc. č.1877/2,
ktoré sú vo vlastníótve stavebnika. Nakladacia rampa sa nachádza na pozemku podľa C-KN parc. č. 1876/48
vo vlastníctve stavebníka, časť STL pn'pojky v spQjovacej chodbe sa nachádzajúcej na pozemku podľa C-KN

Žä::.o:;c:.877,5 vo v[astníctve stavebníka Neuman A]umíníum [ndustries s.r.o., Bystrická ]6o8, 966 8]

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončeni'm.
Stavba: „Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o."
v rozsahu uvedených stavebných objektov je súčasťou činnosti „Rozšírenie výrobných priestorov
v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o.", ktorá bola predmetom zisťovacieho konania
Okresného úradu Žamovica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žamovica.

Rozhodnutie zo zist'ovacieho konania Okresného úradu Žamovica, Odboru starostlivosti o životné
prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žamovica, pod číslom: OU-ZC-OSZP-2018/001129 zo dňa 02.10.2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2018, a príslušné podklady sú zverejnené na informačnom portáli MŽP
SR:

httDs://www.envirooortal.sk/sk/eia/detail/rozsirenĺe-wrobnvch-Driestorov-v-sDolocnosti-neuman-aluminium-i)w2-s-r
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A taktiež sú zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Žamovica, odboru starostlivosti o žĺvotné prostredie :
hftp://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stíahnutie-16l
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