
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova  36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 
 

 

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o predložení zámeru  

podľa § 23 ods. 1 zákona 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“) 
 

 

a) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom oznamuje verejnosti, že navrhovaná 

činnosť „Logisticko výrobný areál Beckov“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 

ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní. 

 

Príslušný orgán Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 

915 41  Nové Mesto nad Váhom 

Názov činnosti Logisticko výrobný areál Beckov 

Miesto realizácie Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, obec 

Beckov, k.ú. Beckov, parcely E-KN č. 1587, 1778/1, 

5111/2, C-KN č. 1602/4, 1602/7, 1602/11, 1602/12, 

1602/14, 1602/15, 1602/17, 1602/24, 1602/26, 

1602/27, 1602/33, 1602/37, 1602/38, 1602/72, 5231 

Predmet činnosti  Účelom zámeru je výstavba výrobno skladového 

areálu vrátane potrebnej infraštruktúry na 

zabezpečenie prevádzky piatich hál. Primárna funkcia 

objektov bude pre skladovanie výrobkov a tovaru. 

Haly budú vybavené nakladacími plošinami 

(prekladiskami) pre nakládku a vykládku tovaru. Pre 

dopravnú obsluhu areálu, dovoz a vývoz tovaru bude 

využívaná kamiónová diaľková doprava a malé a 

stredne veľké nákladné vozidlá. Dopravne bude areál 

napojený na štátnu cestu. Celková zastavaná plocha 

piatich hál bude 20 240,72 m2, parkovacie plochy pre 

osobné automobily predstavuje 450 stojísk, pre 

nákladné automobily je navrhnutých 26 stojísk.  

Navrhovateľ DA Agency, s.r.o. 

Pred poľom 367/14, 911 01  Trenčín 

IČO: 50 632 957 
 

b) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie            

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov     

na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti       

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, podľa § 18 ods. 3 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

oznamuje, že dňom 25.10.2022 začal správne konanie vo veci posudzovania 
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predpokladaných vplyvov na životné prostredie doručením zámeru navrhovateľa DA 

Agency, s.r.o., Pred poľom 367/14, 911 01  Trenčín, IČO: 50 632 957.  

 

c) Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania, je možné získať  

od príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

 

Príslušný orgán Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36 

915 41  Nové Mesto nad Váhom 

Povoľujúci orgán 1. Obec Beckov 

916 38  Beckov 180 

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

    odbor starostlivosti o životné prostredie 

    Hviezdoslavova 36 

915   Nové Mesto nad Váhom 

 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:  

- Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

- Povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade 

s § 66 stavebného zákona 

 

e) Neuvádzame 

 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  

http://www.enviroportal.sk/sk/eia. 

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní od 

doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru 

nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu 

pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 

dní  od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

 

Dotknutá obec Beckov, Kočovce 

 

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 

dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva - v Informačnom systéme 

EIA/SEA na stránke  http://www.enviroportal.sk/sk/eia alebo od zverejnenia oznámenia 

podľa § 23 odseku 3 zákona o posudzovaní na adresu: 

   

  Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

  odbor starostlivosti o životné prostredie 

  Hviezdoslavova 36 

  915 41  Nové Mesto nad Váhom 
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Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené 

dotknutej obci. 

 

Pripomienky alebo otázky možno zasielať povoľujúcemu orgánu: 

 

Povoľujúci orgán 1. Obec Beckov 

  916 38  Beckov 180 

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

     odbor starostlivosti o životné prostredie 

     Hviezdoslavova 36 

Nové Mesto nad Váhom 

 

h) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie 

oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené 

osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné 

nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Nové Mesto nad 

Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie. 

 

i) Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné 

podať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom v lehote do 15 dní odo 

dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia 

rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa 

§ 29 ods. 15 citovaného zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:  

http://www.enviroportal.sk/sk/eia               

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny 

súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú. 

 

 

Vyvesené:  

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Hrušovská 

       vedúca odboru 

 


