
 
 

Výrobný závod NPLS Zlaté Moravce 
 
 

 Navrhovate� NPLS, s.r.o., Jelenia 4, Bratislava, predložil Obvodnému 
úradu životného prostredia v Nitre, odbor ochrany zložiek životného prostredia 
Zlaté Moravce pod�a § 22 zákona NR SR �. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer  

 
„Výrobný závod NPLS Zlaté Moravce“. 

 
 

Mesto Zlaté Moravce oznamuje ob�anom, že do zámeru je možné nahliadnu�  
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP,  

II. poschodie, �. dv. 62  (Ing. Adriana Valušková)  
po dobu 21 dní od zverejnenia informácie, t.j. do 15.03.2006. 

 
 
 Ú�elom navrhovaného zámeru je vybudovanie závodu na výrobu 
lisovaných, vysekávaných a zváraných kovových výrobkov pre bielu techniku 
a automobilový priemysel. Jedná sa o vystrihovanie, tvárnenie za studena 
a prípadne následnú montáž alebo zváranie dielcov.  
 Miestom realizácie navrhovaného zámeru je priemyselná zóna mesta 
Zlaté Moravce na Továrenskej ulici.  
 
 
 

Svoje písomné stanovisko k zámeru môžete doru�i� Obvodnému úradu 
životného prostredia v Nitre, odbor ochrany zložiek životného prostredia Zlaté 

Moravce, Sládkovi�ova 3, 953 01 Zlaté Moravce  
najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie, t.j. do 15.03.2006.  

 
 
 

        Ing. Adriana Valušková 
              MsÚ v Zlatých Moravciach 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia informácie: 22.02.2006 
 



 
 

Výrobný závod ESTAMP Zlaté Moravce 
 
 

 Navrhovate� ESTAMP Slovakia s.r.o., Štefánikova 18, Bratislava, 
predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Nitre, odbor ochrany zložiek 
životného prostredia Zlaté Moravce pod�a § 22 zákona NR SR �. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zámer  

 
„Výrobný závod ESTAMP Zlaté Moravce“. 

 
 

Mesto Zlaté Moravce oznamuje ob�anom, že do zámeru je možné nahliadnu�  
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP,  

II. poschodie, �. dv. 62  (Ing. Adriana Valušková)  
po dobu 21 dní od zverejnenia informácie, t.j. do 15.03.2006. 

 
 
 Ú�elom navrhovaného zámeru je vybudovanie závodu na výrobu 
lisovaných, vysekávaných a zváraných kovových výrobkov pre automobilový 
priemysel. Jedná sa o vystrihovanie, tvárnenie za studena a prípadne následnú 
montáž alebo zváranie dielcov.  
 Miestom realizácie navrhovaného zámeru je priemyselná zóna mesta 
Zlaté Moravce na Továrenskej ulici.  
 
 

Svoje písomné stanovisko k zámeru môžete doru�i� prostredníctvom Mesta 
Zlaté Moravce Obvodnému úradu životného prostredia v Nitre, odbor ochrany 

zložiek životného prostredia Zlaté Moravce, Sládkovi�ova 3, Zlaté Moravce  
najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie, t.j. do 15.03.2006.  

 
 
 
 

        Ing. Adriana Valušková 
              MsÚ v Zlatých Moravciach 
 
 
 
Dátum zverejnenia informácie: 22.02.2006 


