odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Číslo: OU-SA-OSZP-2016/006076-19-Ne

Šaľa, dňa 06.10.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
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, ako príslušný orgán štátnej správy na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydáva podľa § 29 ods. 2 zákona č.
24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o zámere „Zachytenie a odvedenie
dažďových vôd v obci Tešedíkovo“, ktorý predložil dňa 19.08.2016 navrhovateľ Obec
Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 00306215 po ukončení zisťovacieho konania
toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je odvedenie zrážkových vôd v obci Tešedíkovo
z povrchového odtoku, a to najmä pri výskyte prívalových a výdatných dažďov, čím sa zabezpečia
protipovodňové opatrenia územia obce Tešedíkovo a znížia sa doteraz spôsobované škody,
vznikajúce počas povodňových stavov, ktorá sa bude vykonávať v obci Tešedíkovo, k.ú.
Tešedíkovo, parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/5, 19/1, 19/3, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 71/28,
71/37, 71/38, 71/39, 71/40, 71/41, 71/42, 71/47, 71/48, 71/50, 71/60, 71/61, 71/62, 71/63, 71/64,
71/66, 71/90, 71/92, 71/96, 71/105, 71/110, 71/133, 71/152, 72/1, 72/14, 72/30, 72/42, 72/68, 72/79,
72/80, 72/88, 72/90, 72/93, 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/7, 146/1, 147/1, 147/3, 147/4, 151/1,
151/4, 152/1, 153/1, 153/2, 170/4, 172/1, 177, 246, 248/1, 250/1, 251, 253/1, 254/1, 254/3, 255/1,
255/3, 256, 257/4, 443, 477/5, 477/6, 477/13, 579, 653/1, 695/1, 688/1, 715/3, 722/1, 823/2, 836/1,
839/3, 846/4, 846/5, 846/8, 847/4, 850/3, 864/1, 868/1, 872/2, 882/3, 893/3, 900/3, 918/3, 927/1,
927/15, 927/27, 927/29, 929/8, 944/1, 945, 946, 947, 999/4, 1006/1, 1006/5, 1043, 1055/4, 1055/7,
1063, 1066/1, 1066/2, 1087/2, 1089/4, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1111/2, 1114/1, 1114/2, 1114/3,
1115/1, 1115/27, 1115/28, 1115/30, 1115/32, 1115/50, 1115/53, 1115/54, 1115/61, 1115/62,
1115/70, 1115/85, 1115/89, 1116/1, 1116/4, 1118/2, 1121/1, 1121/6, 1126, 1128, 1161/1, 1162,
1163/2, 1164/2, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1169/1, 1169/5, 1172/1, 1172/2,
1173, 1174/1, 1178/4, 1180/6, 1188/6, 1189/1, 1191/2, 1193/14, 1214/2, 1214/5, 1215/2, 1217,
1219/1, 1220/1, 1280/1, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/7, 1283/7, 1283/8, 1284/4, 1285/1, 1285/2,
1288/1, 1292/1, 1292/2, 1293/2, 1295/2, 1295/6, 1315, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328/1,
1328/3, 1334/1, 1335/1, 1336/1, 1339/1, 1340/1, 1341/1, 1342, 1345, 1346/3, 1347/2, 1348/1,
1349/1, 1350/1, 1352, 1353/1, 1353/5, 1354/1, 1362/1, 1363/1,
1364/1, 1365/1, 1367, 1368/1, 1369/2, 1370/1, 1373/1, 1374/1, 1375, 1378/2, 1402/1, 1404, 1406/1,
1407, 1411, 1412, 1414, 1418/1, 1420, 1421, 1424, 1425/1, 1426/1, 1427/1, 1429/2, 1430/2,
1432/2, 1433/1, 1434/1, 1437, 1451/3, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1502/2,
1502/4, 1503/2, 1503/4, 1504/2, 1506/3, 1507/2, 1509/3, 1510/8, 1511/4, 1519/77, 1521/2, 1522/3,
1574/1, 1574/2, 1575/5, 1630/1, 1631/1, 1632/1, 1633/2, 1634/2, 1635/2, 1636/2, 1638, 1639/2,
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1640/2, 1642, 1643/1, 1644, 1647/3, 1647/4, 1648/1, 1648/5, 1649/2, 1649/4, 1650/2, 1651, 1652,
1656/1, 1657/1, 1657/3, 1658/1, 1658/3, 1659, 1660, 1662, 1664, 1665, 1669/1, 1674, 1689/1,
1690/2, 1691/2, 1692/2, 1693/1, 1693/3, 1694/1, 1695/1, 1696/1,
1696/3, 1697/1, 1698/5, 1704/1, 1704/3, 1705/1, 1706/1, 1707/5, 1709, 1711/1, 1713/1, 1713/2,
1730/6, 1730/15, 1731/1, 1731/2, 1732/3, 1733/1, 1733/2, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1735, 1739/1,
1739/4, 1741/59, 1741/66, 1742/1, 1742/3, 1742/4, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1745/2,
1749/23, 1750/2, 1750/36, 1756/1, 1756/2, 1756/11, 1756/20, 1756/21, 1758/1, 1831/8, 1832/5,
1877/3, 1878/2, 1879/8, 1879/9, 1880/3, 1881/4, 1882/5, 1882/14, 1883/2, 1883/3, 1884/3, 1889,
1890/3, 1891/3, 1894, 1895/7, 1896/4, 1896/5, 1897/1, 1898/3, 1900/1, 1902/2, 1903/2, 1913/5,
2015, 2118/5, 2175/1, 2198/2, 2199/3, 2199/6, 2200/1, 2200/2, 2203, 2206/5, 2207/3, 2208/1,
2209/2, 2210/2, 2211/3, 2212/2, 2213/2, 2215, 2216/4, 2216/5, 2217/2, 2217/22, 2217/23, 2217/24,
2217/25, 2217/35, 2217/36, 2234/1, 2241/1, 2241/2, 2242/2, 2252/3, 2285, 2286/4, 2286/6, 2287,
2290, 2291, 2293, 2297/1, 2301/1, 2301/4, 2302, 2303/3, 2306/1, 2341/3, 2341/4, 2342, 2346/84,
2346/87, 3161, 5000/4, a k.ú. Šaľa, parc. č. 5417 a 5418, Nitriansky kraj, okres Šaľa
sa nebude posudzovať
na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Pri príprave ďalšieho stupňa dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť nasledovné konkrétne požiadavky vo vzťahu k
navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti:
1. Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Obce Tešedíkovo budú nachádzať dreviny s obvodom
kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty
s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.
543/2002 Z. z.“) potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
2. Ak sa na pozemkoch v zastavanom území obce vo vlastníctve fyzických osôb alebo
právnických osôb budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške
130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo
výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. potrebný súhlas na výrub od Obce
Tešedíkovo.
3. Ak sa na pozemkoch nachádzajúcich mimo zastavané územie budú nachádzať dreviny
s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité
porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z. potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
4. Požiadať Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie
súhlasného záväzného stanoviska podľa §7a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
5. Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde (pred
realizáciou jednotlivých etáp) požiadať Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy ochrany
poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,zákon č. 220/2004 Z. z.“), v ktorom budú určené podmienky
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nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na uvedenie pôdy do
pôvodného stavu.
6. K trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné pred vydaním stavebného povolenia
požiadať Okresný úrad Šaľa, odbor ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa §
17 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z..
Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 00306215 (ďalej len
,,navrhovateľ“) predložil dňa 19.08.2016 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z.
oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci
Tešedíkovo“ (ďalej len „zámer“) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.
z..
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 15.08.2016, OÚ
Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2016/005973-2 zo dňa 16.08.2016. Predmetná činnosť je preto
posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť nerealizovala.
Cieľom zámeru je odvedenie zrážkových vôd v obci Tešedíkovo z povrchového odtoku, a to
najmä pri výskyte prívalových a výdatných dažďov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečia
protipovodňové opatrenia územia obce Tešedíkovo a znížia sa doteraz spôsobované škody,
vznikajúce počas povodňových stavov.
Výstavba sa bude realizovať ako v zastavanom, tak aj v nezastavanom území KÚ obce
Tešedíkovo.
Predmetná stavba bude rozčlenená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.1 lokalita č. 1 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.2 lokalita č. 1 - dažďová kanalizácia – stoky 1, 1-1, 1-2
SO 01.3 lokalita č. 1 - dažďová kanalizácia - stoka 2
SO 01.4 lokalita č. 1 - dažďová kanalizácia - stoka 2
rekonštrukcia existujúcej stoky DN 300
SO 01.5 lokalita č. 2 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.6 lokalita č. 3 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.7 lokalita č. 4 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.8 lokalita č. 5 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.9 lokalita č. 5 - dažďová kanalizácia - stoka 3
SO 01.10 lokalita č. 6 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd
SO 01.11 lokalita č. 9 - zachytenie a zadržanie dažďových vôd 16
SO 02 Odvedenie povrchových vôd
SO 02.1 lokalita č. 1 - odvedenie povrchových vôd z jazera Nagytéglások
SO 02.1.1 lokalita č. 1 – vtokový objekt
SO 02.1.2 lokalita č. 1 – dažďová kanalizácia – stoka 4
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SO 02.1.3 lokalita č. 1 – výustný objekt
SO 02.1.4 lokalita č. 1 – úprava Dvorského kanála
SO 02.2 lokalita č. 3 - Odvedenie vôd z povrchového odtoku do jazera Telektó
SO 02.2.1 lokalita č. 3 – čerpacia stanica AČS.1
SO 02.2.2 lokalita č. 3 – výtlačné potrubie 1
SO 02.2.3 lokalita č. 3 - elektrická NN prípojka k AČS.1
SO 02.3 lokalita č. 5 - odvedenie vôd z povrch. odtoku do Kráľovského kanála
SO 02.3.1 lokalita č. 5 – čerpacia stanica AČS.2
SO 02.3.2 lokalita č. 5 – výtlačné potrubie 2
SO 02.3.3 lokalita č. 5 - elektrická NN prípojka k AČS.2
SO 02.4 lokalita č. 7 - odvedenie povrchových vôd z jazera Kurcsa
SO 02.5 lokalita č. 8 – odvedenie vôd z povrch. odtoku do Tešedíkovského kanála
SO 02.5.1 Lokalita č. 8 – zberný objekt
SO 02.5.2 Lokalita č. 8 – dažďová kanalizácia - stoka 5
Z hľadiska technologického zariadenia bude navrhovaná činnosť rozčlenená na nasledovné
prevádzkové súbory:
PS 01 Čerpacie stanice AČS.1 a AČS.2
Pre jednotlivé lokality sú navrhnuté odvodňovacie zariadenia ako napr. odvodňovacie priekopy,
líniové odvodňovacie žľaby, líniové vsaky, vsakovacie priekopy, dažďové kanalizácie, plošné
vsaky. Vybudujú sa tiež priepusty na odvodňovacích priekopách, revízne šachty, dažďové vpusty,
vtokové a výustné objekty, zberné objekty, retenčné nádrže, čerpacie stanice na prečerpávanie
dažďových vôd z povrchového odtoku, výtlačné potrubia, odlučovač ropných látok, elektrická NN
prípojka k AČS 2.
Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.,
kapitola 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, s parametrami
pre zisťovacie konanie v časti B – bez limitu.
OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom
doručenia oznámenia o navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti, o čom do siedmich pracovných dní v zmysle § 23 zákona č. 24/2006
Z. z. upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.
OÚ Šaľa, OSZP zverejnil uvedený zámer, oznámenie o predložení zámeru a informácie pre
verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA
na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytenie-odvedenie-dazdovych-vod-v-obcitesedikovo-.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty :
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Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
1.1. štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2016/006147-2 doručený dňa
25.08.2016: nemá pripomienky
1.2. štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2016/006131-2 doručený dňa 24.08.2016
nemá pripomienky
1.3. štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2016/006596-2 doručený
dňa 16.09.2016 nemá pripomienky
1.4. štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2016/006135-2 doručený
dňa 26.08.2016 uvádza, že na dotknutom území uvedenom v oznámení o navrhovanej
činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z.“) prvý stupeň územnej
ochrany. Dotknuté územie nezasahuje do chránených území (PP Bystré jazierko a PP Čierne
jazierko). Štátna správa ochrany prírody má k navrhovanej činnosti nasledovné
pripomienky:

1.



ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Obce Tešedíkovo budú nachádzať dreviny s obvodom
kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty
s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z. potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti
o životné prostredie.



ak sa na pozemkoch v zastavanom území obce vo vlastníctve fyzických osôb alebo
právnických osôb budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške
130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo
výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. potrebný súhlas na výrub od Obce
Tešedíkovo.



ak sa na pozemkoch nachádzajúcich mimo zastavané územie budú nachádzať dreviny
s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité
porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z. potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

2.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor: list č. OU-SA-OSZP-PLO-2016/006296-2,
doručený dňa 06.09.2016:
2.1. štátna správa lesného hospodárstva, list č. OU-SA-PLO-2016/006161-2, doručený dňa
25.08.2016: dáva k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:
V zmysle § 8 písm. 6) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ak výmera jednotlivých objektov
nepresiahne 30m2, alebo ak ide o jednorázovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,
rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje. V prípade
tohto zámeru sa uvažuje s výmerou 5 m2 na parcele C-KN 1315 v k.ú. Tešedíkovo. Orgán
štátnej správy lesného hospodárstva vydá záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného
stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3) a § 7a ods. 2) a 6) zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch.
2.2. štátna správa ochrany poľnohospodárskej pôdy, list č. OU-SA-OSZP-PLO2016/006296-2, doručený dňa 06.09.2016 uvádza nasledovné:
 je nesúlad medzi písomnou a grafickou časťou zámeru v písomnej časti je odsek IV.1.1
Záber pôdy „tabuľka 21: Trvalý záber“...zberný objekt na stoke 5, parc.č. (reg. C) 170/4,
druh pozemku záhrada, výmera 6,8 m2... a v grafickej časti je zberný objekt na stoke 5
umiestnený na pozemku parc.č.1118/2, druh pozemku vodná plocha. Žiadame zosúladiť
písomnú a grafickú časť zámeru.

-6.str. rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2016/006076-19-Ne

 Zámer rieši zachytenie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku. Stavba je rozdelená na 9
lokalít, ktoré sa budú realizovať etapovite. Pri realizácii dôjde k dočasnému a trvalému
záberu poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovenia § 17 a 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“).
 Navrhovateľ
požiada
správny orgán,
ešte
pred
začatím
vykonávania
nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde (pred realizáciou jednotlivých
etáp) o stanovisko podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., v ktorom budú určené
podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na
uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
Súčasťou žiadosti sú :
- výpis z katastra a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na
nepoľnohospodárske použitie,
- bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 K trvalému záberu je potrebné požiadať správny orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2
písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. ešte pred vydaním stavebného povolenia.
3.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, list č. ORHZ-NR1-864/2016,
doručený dňa 02.09.2016 konštatuje , že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

4.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. ČZ-19644/2016, ČS- 6318/2016, doručený
dňa 09.09.2016 konštatuje, že navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce Tešedíkovo, zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo
16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa
20.júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK
č. 6/2015, nemá pripomienky a nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou legislatívou a jej sa nepredpokladajú závažné
negatívne vplyvy na životné prostredie.

5.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, list č. 3131/2016-6.1,
49213/2016 doručený dňa 14.09.2016 nemá pripomienky a predložený zámer nepožaduje
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

6.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. HZP/A/2016/02693,
doručený dňa 12.09.2016 súhlasí s predloženým zámerom a nepožaduje ho posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

7.

Obec Tešedíkovo, list č. 1108/2016, doručený dňa 19.09.2016 oznámila, že informovala
verejnosť o oznámení o navrhovanej činnosti spôsobom miestne obvyklým a tiež verejnosť
informovala, kde môžu nahliadnuť do oznámenia.

Po zákonom stanovenej lehote bolo na OÚ Šaľa, OSZP doručené dňa 20.09.2016 súhlasné
stanovisko Mesta Šaľa, listom č. 003947/OSaKČ/2016/03740. V liste bolo zároveň uvedené
oznámenie o informovaní verejnosti o predloženom zámere, tiež lehota a miesto, kde verejnosť
môže podať svoje pripomienky.
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Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému
orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.
Verejnosť záujem k navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z.
neprejavila a písomné stanovisko k zámeru nepodala.
OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a
rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom
území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č.
24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice
Európskeho parlamentu a rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a
súkromných projektov na životné prostredie. Príslušný orgán taktiež vychádzal zo stanovísk
doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z..
Stanoviská oslovených orgánov neobsahovali také zásadné pripomienky, na základe ktorých by
bolo potrebné zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..
V zmysle požiadavky uvedenej v stanovisku Okresného úradu Šaľa, odboru ochrany
poľnohospodárskej pôdy, list č. OU-SA-OSZP-PLO-2016/006296-2, ktorý bol doručený dňa
06.09.2016, navrhovateľ vykonal opravu údajov v zámere aj v projektovej dokumentácii v zmysle
listu č. 1233/2016, doručeného na tunajší úrad dňa 05.10.2016, nasledovne:
- zo zoznamu parciel, ktoré sú dotknuté predmetnou stavbou na stoke 5, parc. č. 170/4 (reg. C),
druh pozemku – záhrada, zrušil uvedenú parcelu, nakoľko v grafickej časti projektovej
dokumentácie je stoka 5 umiestnená na parcele č. 1118/2 (reg. C), druh pozemku – vodná
plocha.
OÚ Šaľa, OSZP sa vysporiadal so stanoviskami zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že
vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej
dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných
predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti.
Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by
závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou
navrhovanej činnosti so zapracovaním vznesených pripomienok sa nepredpokladá závažný
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.
Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na §
29 a zákona č. 24/2006 Z. z., s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona
č. 24/2006 Z. z. a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách
nepreukázali očakávané významné vplyvy zámeru na životné prostredie 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.
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Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na
úradnej tabuli obce.
Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v
súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k
navrhovanej činnosti.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti
rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa
pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
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