OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Číslo: OU-NR-OSZP3-2016/014044-014-F21

v Nitre, dňa: 14. apríla 2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru
„Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550“, ktorý
predložil navrhovateľ: SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80
Piešťany, IČO: 360 220 4702, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm
61,710 – 68,550“, predmetom ktorej je rekonštrukcia ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky
Nitra je navrhnutá na navrhovaný prietok Qn=Q1000=514,0 m3s-1. Navrhovaná činnosť, ktorá
bude umiestená v extraviláne Mesta Nitra a Obcí Lužianky, Zbehy, Čakajovce, líniová
stavba, v kat. území Mlynárce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce

sa

nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených
k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:
 Odstránené dreviny nahradiť novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku, v počte 1200
stromov v zložení: lipa veľkolistá (50 ks), lipa malolistá (50 ks), jaseň štíhly (300 ks), topoľ
čierny (300 ks), topoľ biely (300 ks), dub letný (50 ks), javor poľný (50 ks), čerešňa vtáčia (100
ks) príp. orech kráľovský na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre, tak ako je uvedené
v predloženom zámere.
 Nový vegetačný pás v blízkosti zrekonštruovanej ľavostrannej ochrannej hrádze (tesne pod
násypom) bude mať dĺžku cca 6 km. Musí ísť o vegetačnú bariéru medzi riekou a navrhovanou
výstavbou priemyselného parku.
 Zabezpečiť starostlivosť o náhradnú vegetáciu minimálne po dobu 3 rokov.
 Všetky vegetačné úpravy zrealizovať najneskôr pred kolaudáciou uvedenej vodnej stavby.
V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich náhradu do nástupu najbližšej
vegetačnej sezóny, najneskôr do 30.5. v bežnom roku.
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Uvedené vegetačné úpravy realizovať podľa - STN 75 2102 Úpravy riek a potokov a STN 75
2101 Ekologizácia úprav vodných tokov
Výsadbu sprievodnej vegetácie vykonať v súlade s bodom 12 STN 75 2102 a STN 75 2101
(bod 9.1 až 9.12). Podľa bodu 12.2 STN 75 2102 návrh sprievodnej vegetácie je nevyhnutnou
súčasťou návrhu úpravy tokov. Podľa bodu 14.3 STN 75 2102 pri rekonštrukcii úpravy sa
robí aj výsadba brehového porastu
Uvedené opatrenia požadujeme plne zakomponovať do stavebného povolenia na vodnú stavbu.
Navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve)
a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),
Pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu
vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,
Nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky
použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia
prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého
prostredia,
Pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje
(stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do
podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,
Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku
znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,
Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich
inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma
vodných tokov,
V telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,
V rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
Práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárali zbytočné zábrany,
ktoré by bránili plynulému odtoku vody,
Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma
pobrežných pozemkov ak sa ich riešené územie dotýka resp. do nich zasahuje,
V prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných
objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území,
je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,
V prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú
znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na
takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových
vôd ani do okolitého prostredia,
Vypracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

ODÔVODNENIE
SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO:
360 220 4702, doručil dňa 08. marca 2016 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra,
odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia
ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550“ (ďalej len „zámer“).
Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej
činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa
upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2016/008131-002-F21 zo dňa 25. januára 2016.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom
o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej
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činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania,
ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň
podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.
Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva,
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/mlynarce-cakajovce-rekonstrukcia-loh-rieky-nitra-vrkm-61-710-68-550, zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné
údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu
pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona aj na úradnej tabuli.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu
o posudzovaní, kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodňovej
ochrany podliehajú zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní , ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29
toho istého zákona.
Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši
rekonštrukciu ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v úseku Mlynárce – Čakajovce
v rkm 61,710 – 68,550, ktorá je navrhnutá na návrhový prietok Qn = Q1000 = 514,0 m3.s.
s bezpečnosťou 0,30 m. Pri návrhu prevýšenia hrádze sa vychádzalo z výpočtu priebehu
hladín počas výskytu Q1000. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 5980 m. Začína na
hornej hrane diaľničného mosta na R1A v rkm 62,400 a končí na spodnej hrane cestného
mosta Čakajovce v rkm 68,550. Výška koruny hrádze je prevýšením vypočítanej hladiny 1000
– ročnej vody o 0,3 m. Pozdĺžny sklon koruny hrádze je 0,05%. Cieľom udržiavacích prác
a stavebných úprav na rieke Nitra v rkm 61,710 – 68,550 je odstránenie sedimentov, nánosov
a zeminy z ľavej bermy toku. Tieto boli naplavené počas predchádzajúcich rokov najmä
počas zvýšených povodňových prietokov. Plánovanými stavebnými prácami sa zlepší
prietočnosť a zväčší prietočný profil v danom úseku toku.
Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý
stupeň ochrany. Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania
životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke
pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie minimálne. V etape realizácie
stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou nedôjde k trvalým
negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Nie sú známe žiadne vyvolané
súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu
a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok
v záujmovom území. Počas realizácie nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené
s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť
nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa
podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto
zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie
stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej
obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné
subjekty:
1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – príslušný orgán (list
č.: OU-NR-OSZP3-2016/014044 zo dňa 18. februára 2016, doručený dňa 23. marca 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
úsek ochrany prírody a krajiny má nasledovné pripomienky:
Podľa ÚP nitrianskeho regiónu predstavuje rieka Nitra biokoridor nadregionálneho významu
a zasahovanie do neho poškodzuje bez primeranej náhrady verejný záujem - § 3 zákona č. 543/2002
Z. z.. Činnosťou dôjde (v rozpore s tvrdením navrhovateľa na str. 62 zámeru – Vplyv na faunu, flóru
a ich biotopy) k podstatnému narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny a to dočasným
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obmedzením možnosti hniezdenia vtáctva v dotknutom území a dočasnou stratou hmoty drevín ako
vegetačného pokryvu okolitého dotknutého územia a hrádze. V súlade so stanoviskom CHKO PN
344/2016 zo dňa 21.3.2016 požadujeme splniť nasledovné:
 Odstránené dreviny nahradiť novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku, v počte 1200
stromov v zložení: lipa veľkolistá (50 ks), lipa malolistá (50 ks), jaseň štíhly (300 ks), topoľ
čierny (300 ks), topoľ biely (300 ks), dub letný (50 ks), javor poľný (50 ks), čerešňa vtáčia (100
ks) príp. orech kráľovský na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre, tak ako je uvedené
v predloženom zámere.
 Nový vegetačný pás v blízkosti zrekonštruovanej ľavostrannej ochrannej hrádze (tesne pod
násypom) bude mať dĺžku cca 6 km. Musí ísť o vegetačnú bariéru medzi riekou a navrhovanou
výstavbou priemyselného parku.
 Zabezpečiť starostlivosť o náhradnú vegetáciu minimálne po dobu 3 rokov.
 Všetky vegetačné úpravy zrealizovať najneskôr pred kolaudáciou uvedenej vodnej stavby.
V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich náhradu do nástupu najbližšej
vegetačnej sezóny, najneskôr do 30.5. v bežnom roku.
 Uvedené vegetačné úpravy realizovať podľa - STN 75 2102 Úpravy riek a potokov a STN 75
2101 Ekologizácia úprav vodných tokov
 Výsadbu sprievodnej vegetácie vykonať v súlade s bodom 12 STN 75 2102 a STN 75
2101 (bod 9.1 až 9.12). Podľa bodu 12.2 STN 75 2102 návrh sprievodnej vegetácie je
nevyhnutnou súčasťou návrhu úpravy tokov. Podľa bodu 14.3 STN 75 2102 pri
rekonštrukcii úpravy sa robí aj výsadba brehového porastu
 Uvedené opatrenia požadujeme plne zakomponovať do stavebného povolenia na vodné stavbu.
úsek štátnej vodnej správy má nasledovné pripomienky:
 Navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve)
a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),
 Pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu
vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,
 Nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky
použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia
prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého
prostredia,
 Pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje
(stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do
podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,
 Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku
znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,
 Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich
inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma
vodných tokov,
 V telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,
 V rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
 Práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárali zbytočné zábrany,
ktoré by bránili plynulému odtoku vody,
 Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma
pobrežných pozemkov ak sa ich riešené územie dotýka resp. do nich zasahuje,
 V prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných
objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území,
je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,
 V prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú
znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na
takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových
vôd ani do okolitého prostredia,
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2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – dotknutý orgán
(list č. OU-NR-OSZP2-2016/016129 zo dňa 15. marca 2016, doručený dňa 15. marca 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému
zámeru a navrhujeme vydať rozhodnutie, že sa zaslaný zámer nebude posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“ koniec cit.
3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – dotknutý orgán (list č. ČZ-5676/2016,
ČS-3789/2016 zo dňa 15. marca 2016, doručený dňa 18. marca 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „K predloženému zámeru nemáme pripomienky.“ koniec cit.
4. Združenie domových samospráv – účastník konania (stanovisko zaslané e-mailom)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: „K predstavenému dokumentu „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v
rkm 61,710 – 68,550“ máme nasledovné pripomienky:
1. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
2. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
3. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Náhradnú výsadbu v prípade výrubu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov
v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
5. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
6. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
7. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie
domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné
plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy
účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne
upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Stanovisko OÚ NR OSZP3:
k bodu č. 1 – k odstráneniu drevín bolo vydané rozhodnutie č. 2016/008902-03-F21, v ktorom správny
orgán určil podrobnejšie podmienky vykonania výrubu na základe oznámenia výrubu SVP š.p.
v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.(výrub podľa osobitného predpisu). Náhradná výsadba za
vyrúbané dreviny je určená v zmysle stanoviska úseku ochrany prírody a krajiny, ktoré vychádza zo
stanoviska ŠOP SR CHKO Ponitrie č. CHKO PN 344/16.
k bodu č. 2 a 3 – podmienky rozhodnutia, uvedené podmienky si uplatnil aj úsek štátnej vodnej správy
k bodu č. 4 – podmienka rozhodnutia,
k bodu č. 6 – podmienka rozhodnutia
k bodu č. 7 – účastníctvo konania v ďalších povoľovacích konaniach Vám vyplýva zo zákona
5. Obec Čakajovce – dotknutá obec (list č. 165/2016 zo dňa 18. marca 2016, doručený dňa 21. marca
2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
Zač. cit.: „Obec Čakajovce predložený zámer navrhovanej činnosti dňa 14.03.2016 zverejnila vo
vývesnej úradnej tabuli obce Čakajovce. Zámer bol zverejnený 21 dní. Obec Čakajovce voči
predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky.“ koniec cit.
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6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR2016/0016218/2 zo dňa 18. marca 2016, doručený dňa 21. marca 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit
7. Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Ponitrie – dotknutý orgán (list č. CHKO PN
344/16 zo dňa 21. marca 2016, doručený dňa 21. marca 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
Zač. cit.: „Dotknuté územie je súčasťou upraveného zregulovaného úseku rieky Nitra, s vybudovanou
obojstrannou hrádzou. V území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Brehový porast, vyvinutý pozdĺž vodného toku, bol
k dnešnému dňu v rámci prípravy stavby odstránený na celom úseku navrhovanej stavby.
 Odstránené dreviny budú nahradené novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku, v počte
1200 stromov v zložení: lipa veľkolistá (50 ks), lipa malolistá (50 ks), jaseň štíhly (300 ks),
topoľ čierny (300 ks), topoľ biely (300 ks), dub letný (50 ks), javor poľný (50 ks), čerešňa
vtáčia (100 ks) príp. orech kráľovský na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre, tak ako
je uvedené v predloženom zámere.
 Nový vegetačný pás v blízkosti zrekonštruovanej ľavostrannej ochrannej hrádze (tesne pod
násypom) bude mať dĺžku cca 6 km. Jednalo by sa o vegetačnú bariéru medzi riekou
a navrhovanou výstavbou priemyselného parku. Starostlivosť o náhradnú vegetáciu bude
zabezpečená minimálne po dobu 3 rokov.
 Navýšenie hrádze bude v zmysle grafickej prílohy zámeru max o 1,10 m oproti súčasnému
stavu.
 Uvedené skutočnosti je potrebné preniesť do ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby.
Pri dodržaní uvedených podmienok nepožadujeme zámer „Mlynárce – Čakajovce,
rekonštrukcia ĽOH rieka Nitra v rkm 61,710 – 68,550“ ďalej posudzovať..“ koniec cit.
8. Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č.15985/2016 zo dňa 30. marca
2016, doručený dňa 05. apríla 2016)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: „MŽP SR k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme pripomienky“ koniec cit.
9. Verejnosť - sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti do dnešného dňa
nevyjadrila.
OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na
stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na
úradnej tabuli obce.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra,
Odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy
Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf H lavačka
vedúci odboru
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Obec Zbehy, obecný úrad, 951 42 Zbehy
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10.
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11.
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