odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Generála Klapku 7, 945 01 Komárno

č.j.:OU-KN-OSZP-2018/013069 -20-Po

v Komárne, dňa 12.11.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 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, § 53 písm. c) a § 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 „príslušný orgán“), vydáva po vykonaní
zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podľa
zámeru navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady“, navrhovateľa BCF
spol. s r.o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, IČO : 36351563, zastúpený Ing.
Ladislavom Ferenczom - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť

„Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady“,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných
predpisov.
Zo stanovísk doručených k predloženému zámeru vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia 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).
2. Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, podľa druhej časti zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia
v prvom stupni územnej ochrany.
3. V súvislosti s plánovaným rozšírením výroby v lokalite dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí, v znení neskorších predpisov.
4. Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá bude podľa § 3 zákona o
ovzduší NR SR č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky

5.

6.
7.

8.

Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší patriť medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie
2. Výroba a spracovanie kovov, č. kategórie 2.99.2 b) Ostatné priemyselné výroby a
spracovanie kovov s podielom hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred
odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3
vyhlášky pre jestvujúce zariadenie pre iné znečisťujúce látky: ≥ 1 a < 10 - stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia, závažný technologický celok.
V súlade s §§ 17 a 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na vydanie
rozhodnutí o umiestnení, povolení, vrátane zmien a rozhodnutí na užívanie stavieb stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné
využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie
prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť
a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie
rozprašovania.
Upozorňujeme na skutočnosť, že pre uvedenú položku rezortným orgánom je Ministerstvo
hospodárstva SR.
Vyžiadať od dodávateľov aktualizované znenia KBÚ pre všetky vstupné suroviny s obsahom
nebezpečných zložiek, aby tieto mohli byť náležite zohľadnené v ďalšom procese prípravy
projektovej dokumentácie a realizácie činnosti v záujme vykonania opatrení z hľadiska
prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.
Dôsledne dodržiavať požiadavky zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon) a súvisiaceho nariadenia (ES) č. 1907/2006 nielen vo výrobnom procese,
ale tiež pri uvádzaní svojich výrobkov na trh.

Odôvodnenie
Navrhovateľ BCF spol. s r.o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, IČO :
36351563, zastúpený Ing. Ladislavom Ferenczom - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo (ďalej
len „navrhovateľ“), predložil dňa 04.09.2018 v písomnej aj elektronickej forme príslušnému
orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona zámer navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF spol.
s r. o. Nesvady“ (ďalej len „zámer“), ktorého spracovateľom je Ing. Ladislavom Ferencz FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať halu na výrobu komponentov pre chladiacu a
klimatizačnú techniku so sociálnym zázemím, jedná sa o prístavbu k existujúcej výrobnej haly.
Potreba vybudovania novej haly a priestorov je reakcia na zvýšení dopyt po výrobkoch. Cieľom
stavby je vytvoriť kvalitatívne vysoko technicky prevedené prostredie pre výrobu komponentov.
Kraj : Nitriansky
Okres : Komárno
Obec : Nesvady
Katastrálne územie : Nesvady
Parcelné číslo : 2217/30, 2217/35 a 2217/45
Hlavným účelom a cieľom je realizácia prístavby nového halového objektu v areáli BCF
EUROPE, ktorý bude vybudovaný o obci Nesvady. Objekt bude slúžiť pre výrobu medených
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komponentov pre vzduchotechnické a chladiarenské zariadenia. Hlavnou surovinou sú
polotovary trubky z medi (Cu). Jedná sa o trubky rôznych priemerov, ktoré sú dodávané buď
rovné v dĺžke 6000 mm alebo sú navinuté na drevených kotúčoch v kruhovom tvare. Vo
výrobnej hale budú osadené jednoúčelové stroje, ktoré zabezpečujú tvarovanie polotovarov z
medi na finálne produkty, resp. polotovary pre zváranie a spájkovanie. Jednoúčelové zariadenia,
ktoré budú osadené vo výrobnej hale zabezpečujú :
• Termovanie trubiek
• Rovnanie trubiek
• Ohýbanie trubiek
• Delenie trubiek
• Vŕtanie trubiek
Niektoré výrobky sú po vyrobení na týchto zariadeniach skúšané, zabalené a expedované
do skladu hotových výrobkov, prípadne k zákazníkom časť výrobkov od týchto jednoúčelových
zariadení je polotovarom pre ďalšiu operáciu zváranie (spájkovanie). Pracovníci ručne zvárajú
jednotlivé komponenty (polotovary) do zložitejších zostáv. Po zváraní sa výrobky ručne
kalibrujú.
Pri zváraní sa prejavia odchýlky od mechanického tvaru výrobkov. Ručne sa konečný tvar
výrobku upravuje mechanickým spôsobom - kalibruje. Po kalibrácii sú výrobky skúšané
plynným dusíkom. Po úspešnej skúške sa výrobky balia do fólie a kartónových obalov. Niektoré
výrobky sa skladujú tak, že do obalu výrobkov je tlačený inertný plyn, dusík.
Navrhovaná prístavba pozostáva z dvojloďovej haly o rozmeroch 42,75 m x 65,95 m,
výška nad terénom 9,62 – 10,70 m. Konštrukcia haly je oceľová opláštená PUR panelmi a
presvetlená polykarbonátovými presvetľovacími panelmi, hala bude umiestnená na parcelách č.:
2217/30, 2217/35 a 2217/45. Stavba je umiestnená na pozemku tak aby bola zabezpečená
jednoduchá obsluha a zásobovanie.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Výstavba ani prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých
obyvateľov. Pre zamestnancov nepredstavuje prevádzka v prípade dodržiavania pravidiel
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká.
Priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom výstavby ani vplyvom
prevádzky sa nepredpokladajú.
Nepredpokladajú sa žiadne priamo pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie.
Navrhovaná činnosť nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť
kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky.
Na hodnotenom území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín
ani realizácia činnosti nebude mať priamy vplyv na ťažbu.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery sa dajú hodnotiť ako nevýznamné.
Výrobná hala nebude ovplyvňovať kvalitu vonkajšieho ovzdušia znečisťujúcimi látkami.
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Hodnotenie zdravotných rizík
Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a
normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce výškové práce, elektrickými
zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako
pri každej stavebnej činnosti.
K čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom,
prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, výstavba.
Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov.
Priame zdravotné riziká - nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri
stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká
je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad bezpečnosti práce.
Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém
prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého
vypadnutia prívodu energetického zdroja a prítoku vody. Je to však riziko minimálne a z
hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.
Počas výstavby a aj prevádzky sa nepredpokladá žiadny negatívny vplyv na obyvateľstvo.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať mimo území európskeho významu, chránených vtáčích
území a súčasnej sústavy chránených území a pre územie bude platiť prvý stupeň ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.
Posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
Priamym vplyvom v etape výstavby je zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom
a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní
lokalitu a tým aj pracovníkov. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. Obyvateľov,
vzhľadom na lokalizáciu zámeru vplyvy výstavby nezasiahnu.
V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na
prostredie eliminovať organizačnými opatreniami (napr. nebudú sa rušné a hlučné pracovné
procesy uskutočňovať v ranných, večerných hodinách a v dňoch pracovného pokoja) a
hygienickými opatreniami pri prevádzke výstavby (čistenie vozidiel, pravidelné čistenie
komunikácii a pod.).
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Realizácia zámeru vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nebude
produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území
So zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a
kultúrnych pamiatok možno konštatovať, že nie je reálny predpoklad, že by realizácia zámeru
vyvolala súvislosti, ktoré môžu ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
v oblasti ochrany prírody, prírodných zdrojov alebo kultúrnych pamiatok. Ďalšie vplyvy sa
nepredpokladajú.
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Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti
Použité materiály nie sú potenciálne nebezpečné na kontamináciu podzemných a následne i
povrchových vôd, nepôsobia nežiaduce šírenie zápachu a choroboplodných zárodkov.
Pri realizácii a činnosti a dodržania všetkých bezpečnostných nariadení nepredpokladáme a
neočakávame žiadne riziká, ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele, alebo
vplyv, ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a
podmienky života. Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiadne ďalšie riziká pre svoje okolie.
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti
Pri dodržiavaní technologického postupu nemôže dôjsť k ohrozeniu žiadnej zložky životného
prostredia. Vlastné technológie, charakter použitých surovín, ako i množstvo surovín, ktoré bude
v zariadení spracovávané, nepodmieňujú vznik žiadnej havárie.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zaradená ako:
Kapitola č. 8 : Ostatné priemyselné odvetvia
Položka č. 10 : Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou
plochou od 1000 m² - časť B - zisťovacie konanie
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona
o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KN-OSZP2018/012620-002 zo dňa 31.08.2018.
Podľa ust. § 23 ods. 1 zákona príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia
zámeru podľa § 22 zaslal zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a
dotknutej obci.
Príslušný orgán listom č. 2018/013069-003 zo dňa 28.09.2018 oznámil začatie konania a
zverejnil podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer a oznámenie o predložení zámeru
v informačnom
systéme
procesov
EIA/SEA
na
adrese
:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-bcf-spol-s-r-o-nesvady
Dotknutá obec Nesvady podľa ust. § 23 ods. 3 zákona informovala o zámere verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 02.10.2018 do 23.10.2018 a zároveň oznámila kde a
kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer bol verejnosti sprístupnený po dobu 21 dní od
zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak
sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa
odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce;
Príslušný orgán v súlade s § 29 ods. 2 vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k zámeru. V zmysle § 29 ods. 3 príslušný orgán primerane použil kritériá
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pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 , pričom prihliadal aj na stanoviská podľa § 23
ods. 4 zákona.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská
k predmetnému zámeru tieto subjekty ( stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,


z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2018/013986 zo dňa
9.10.2018) – vo svojom stanovisku žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových
vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných
a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia 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) a zároveň nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto stanoviska
nedotknuté a zároveň toto stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je
rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
 z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2018/01386-2
zo dňa 03.10.2018): Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového
hospodárstva k predloženému zámeru nemá pripomienky a navrhuje, aby predložený
zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2018/014719002 zo dňa 15.10.2018) : Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich
ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto
umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody
a krajiny, podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok nenavrhujeme činnosť ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
 z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2018/014133-2-Va zo
dňa 12.10.2018) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť v
predloženom zámere je prevádzka, ktorá bude podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č.
137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší patriť medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 2.
Výroba a spracovanie kovov, č. kategórie 2.99.2 b) Ostatné priemyselné výroby a
spracovanie kovov s podielom hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred
odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3
vyhlášky pre jestvujúce zariadenie pre iné znečisťujúce látky: ≥ 1 a < 10 - stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia, závažný technologický celok.
Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k zámeru neuplatňujeme ďalšie
pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona. V súlade s §§ 17 a 27 zákona NR
SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o umiestnení, povolení,
vrátane zmien a rozhodnutí na užívanie stavieb stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
2. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia (list č. OU-KN-OKR.2018/014066002 zo dňa 09.10.2018) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany
obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti.
Taktiež z hľadiska záujmov civilnej ochrany nenavrhujeme, aby zámer bol posudzovaný
podľa uvedeného zákona.
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3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list. č. RH 2018/1111 Č.
z. 2018/5525 zo dňa 25. mája 2018) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : súhlasí
s predloženým návrhom, súčasne sa ukladá plniť nasledovnú požiadavku: V súvislosti s
plánovaným rozšírením výroby v lokalite dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení
neskorších predpisov. Pri posudzovaní predmetného zámeru z hľadiska ochrany verejného
zdravia boli ako prioritne zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené v zámere:
- výstavba ani prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre
dotknutých obyvateľov,
- priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom výstavby ani vplyvom
prevádzky sa nepredpokladajú.
Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bol predložený zámer
orgánom verejného zdravotníctva posúdený tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 1
bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite plánovanej činnosti.
S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných
vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4. Okresný úrad Nitra, OSŽP ( list č. OU-NR-OSZP2-2018/038135 zo dňa 15.10.2018) : Po
preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti bolo zistené, že pri tejto činnosti
budú prítomné aj nebezpečné látky (§ 2 písm. e) zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uvedené v
prílohe č. 1 zákona č. 128/2015 Z.z. Na základe uvedeného Vás žiadame o doplnenie zámeru
o nasledovné údaje, ktoré sú potrebné pre vydanie záväzného stanoviska:
- Zoznam nebezpečných látok, ktoré budú prítomné v zariadení,
- Množstvo nebezpečných látok prítomných v zariadení (projektované, skutočné alebo
predpokladané množstvo - §2 písm. f) zákona č. 128/2015 Z.z.)
- Informáciu o tom, či zariadenie, na základe prítomnosti nebezpečných látok spadá do
pôsobnosti zákona o prevencii závažných priemyselných havárií(bude zaradené do kategórie
A alebo B), ak áno akým spôsobom sú zohľadnené ciele prevencie závažných priemyselných
havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok (§ 14
ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z.)
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné
využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie
prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a
udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie
rozprašovania.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Navrhovateľ doručil doplnenie oznámenia príslušnému orgánu dňa 19.10.2018, ktorý ho zaslal
Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie.
Vzhľadom na to, že doplnenie nebolo úplné a nezahŕňalo údaje o všetkých nebezpečných látkach
prítomných v podniku, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie opakovane
listom č. OU-NR-OSZP1-2018/015060 zo dňa 26.10.2018 zaslala žiadosť o doplnenie údajov.
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Navrhovateľ doplnil chýbajúce údaje dňa 09.11.2018 v zmysle listu Okresného úradu Nitra,
OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2018/015060 zo dňa 26.10.2018 :
Doplnenie zámeru „ Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady “ (ďalej aj len „Zámer“)
navrhovateľa BCF EUROPE s. r. o., Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, je
vypracovaný v zmysle stanovísk Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné
prostredie:
Zoznam nebezpečných látok, ktoré budú prítomné v zariadení :
• Liquid Flux DL /karta bezpečnostných údajov v prílohe/
• Hydraulický olej PARAMO HM 46 /karta bezpečnostných údajov v prílohe/
• Odpariteľný kovoobrábací olej ISONOPAR /karta bezpečnostných údajov v prílohe/
• Perchlóretylén /karta bezpečnostných údajov v prílohe/
• Kyslík O2
• Propán
• Dusík N2
Množstvo nebezpečných látok prítomných v zariadení (t/rok)
• Liquid Flux DL – 1,2
• Hydraulický olej PARAMO HM 46 – 0,36
• Odpariteľný kovoobrábací olej ISONOPAR – 2,4
• Perchlóretylén – 0,66
• Kyslík O2 – 3 000 l
• Propán – 2 700 m3
• Dusík N2 – 3 000 l
Zariadenie, na základe prítomnosti množstva nebezpečných látok nespadá do pôsobnosti
zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Po ukončení zisťovacieho konania projekt na stavebné konanie bude
obsahovať podrobnosti o spôsobe nakladania s nebezpečnými látkami a počas prevádzky
budú dodržiavané všetky povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa Výrobnej haly BCF
spol. s r. o. Nesvady v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri stavebných prácach počas výstavby - najmä v počiatočnej fáze počas realizácie zemných
prác dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti spôsobenému činnosťou stavebných
mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu emisií v ovzduší z prevádzky automobilov na
stavenisku a na trase prístupových ciest. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa
nepredpokladá, že tento vplyv výraznejšie zhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a
nepravidelný. Zdrojom emisií budú počas výstavby stavebné práce a doprava materiálu na
stavbu a zo stavby, ktoré budú produkovať prach a výfukové plyny z dopravy a stavebných
mechanizmov. Pre minimalizáciu prašnosti je potrebné vhodné uskladňovanie sypkého
materiálu, kropenie v prípade zvýšenej prašnosti, čistenie pneumatík, prípadne verejných
komunikácií, pri výjazde mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie.
Informácie doplnené na základe požiadaviek Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie nepreukazujú pre navrhovanú činnosť riziko neakceptovateľných vplyvov
na životné prostredie s rizikom nerešpektovania podmienok platnej legislatívy pre úroveň
znečisťovania zložiek životného prostredia.
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NR-OSZP12018/015060 zo dňa 09.11.2018) : V zmysle predloženého oznámenia o navrhovanej činnosti
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ako aj jeho následného doplnenia budú v zariadení prítomné aj nebezpečné látky uvedené
v prílohe č. 1 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o PZPH“). Vzhľadom na to, že v zmysle
dokladovaných údajom množstvo nebezpečných látok prítomné v zariadení je menšie ako
príslušné prahové množstvo pre nebezpečnú látku alebo triedu a tiež na základe použitia
súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1 zákona o PZPH navrhované
zariadenie nespadá do pôsobnosti zákona o PZPH.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako dotknutý orgán v zmysle § 14 ods. 4
zákona o PZPH súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF spol.s.r.o.
Nesvady“, navrhovateľa BCF EUROPE s.r.o., Nesvady a nepožaduje jej posudzovanie.
6. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja (list č.
22255/2018-4210-53452 zo dňa 10.10.2018 ) : K predloženému zámeru máme nasledovné
pripomienky a odporúčania : upozorňujeme na skutočnosť, že spracovateľ zámeru na str. 21,
v kapitole II.15. ako rezortný orgán uvádza Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, pričom pre uvedenú položku je rezortným orgánom
Ministerstvo hospodárstva SR. – odporúčame navrhovateľovi vyžiadať od dodávateľov
aktualizované znenia KBÚ pre všetky vstupné suroviny s obsahom nebezpečných zložiek,
aby tieto mohli byť náležite zohľadnené v ďalšom procese prípravy projektovej
dokumentácie a realizácie činnosti v záujme vykonania opatrení z hľadiska prevencie
a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.
Požadujeme tiež, aby navrhovateľ dôsledne dodržiaval požiadavky zákona č. 67/2010 Z.z.
a súvisiaceho nariadenia (ES) č. 1907/2006 nielen vo výrobnom procese, ale tiež pri
uvádzaní svojich výrobkov na trh.
Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán k navrhovanej činnosti „Výrobná hala BCF
spol.s.r.o. Nesvady“, navrhovateľ BCF EUROPE s.r.o., Novozámocká cesta 2509/83,
Nesvady, IČO : 36 707 341 nemá zásadné pripomienky a navrhovanú činnosť odporúča
schváliť. S ohľadom na charakter prevádzky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. odporúča ukončiť na úrovni zisťovacieho konania, pokiaľ je to
v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov konania.
7. Dopravný úrad Bratislava (list č. 20683/2018/ROP-002/43310-Hu zo dňa 16.10.2018) :
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska
záujmov civilného letectva k predmetnej stavbe žiadne požiadavky.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v zámere posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ-KN22018/000220-002 zo dňa 12.10.2018) : zámer z hľadiska vykonávania štátneho požiarneho
dozoru nepatrí do pôsobnosti ORHaZZ Komárno, z toho dôvodu sme predložený zámer
odstúpili na vybavenie na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra.
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre ( KRHZ-NR2018/000281-002 zo dňa 24.10.2018) : z hľadiska ochrany pred požiarmi pri dodržaní
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zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, a
nadväzujúcich právnych predpisov nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie a nepožaduje posudzovať podľa zákona.
10. Obec Nesvady (list č. 1086-3224/2018-KK zo dňa 17.10.2018) : Navrhovaná stavba
„Výrobná hala BCF spol. s.r.o. Nesvady“ je navrhovaná na území, ktoré je funkčne
vymedzené v zmysle platného územného plánu obce Nesvady, schváleného uznesením
Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch č. 15/2003-VII. dňa 18.12.2003 pre plochy pre výrobu
a skladové hospodárstvo.
S predmetným zámerom súhlasíme bez pripomienok a vyjadrujeme svoj názor, aby zámer
nebol posudzovaný podľa zákona.
11. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava ( elektronické
podanie zo dňa 01.10.2018)
K predstavenému dokumentu „Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“ máme nasledovné
pripomienky:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z
predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty
chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích
zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy
v plnom rozsahu.
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7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické
predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu
o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd
atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav
vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov
a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne
začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej
vybavenosti
obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy
minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších
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opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný
zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej
stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú
a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa
nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a
spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %.
V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v
urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má
vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne
negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest •
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa
klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov,
živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach,
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu
tokov a mokradi
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je
prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia
v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj
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technické
parametre,
viac
k tejto
téme
napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
25. 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.
26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu
s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú
technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti
a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce
zo
zákona
o odpadoch
je
napr.
tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 kovov označeného červenou farbou
 papiera označeného modrou farbou
 skla označeného zelenou farbou
 plastov označeného žltou farbou
 bio-odpadu označeného hnedého farbou
30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do
zámeru
a v ňom
navrhovaných opatrení.
32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov
v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
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36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
37. 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. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona
č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to
minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Výrobná hala BCF spol.s.r.o. Nesvady“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy
o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné
opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska
akceptovať.
Príslušný orgán v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal navrhovateľa
listom č. OU-KN-OSZP-2018/013069-007 zo dňa 09.10.2018 o zaslanie doplňujúcich informácií
na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručeného stanoviska Združenia
domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie
o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Navrhovateľ listom predložil k stanovisku nasledovné doplňujúce informácie:
1. Dopravné napojenie navrhovanej prístavby bolo vypracované už v predchádzajúcom období :
- Územným plánom SÚ obce Nesvady,
-Projektovou dokumentáciou ÚP-Z Priemyselného parku obce,
-Nadväzne Projektovou dokumentáciou stavby „Výrobná hala BCF Nesvady“ ešte v roku 2007.
2. Z hľadiska dopravno – kapacitného posúdenia vyplýva, že frekvencia vstupu a výstupu
nákladných vozidiel z areálu na celoštátnu dopravnú sieť, štátnu cestu č. II/563 sa nezmení
rozhodujúcim spôsobom. Záťaž na uvedenú prístupovú štátnu cestu ani na ostatné štátne
komunikácie I. triedy záporným spôsobom neovplyvňuje ich prevádzku.
(bol vypracovaný hydrogeologický prieskum pre založenie stavby)
3. Obsluha územia verejnou hromadnou dopravou je doriešená, prítomnosťou zastávky
hromadnej dopravy vo vzdialenosti 70 – 80 m od vstupu do areálu stavby. Uvedená vzdialenosť
zaručuje pešiu dostupnosť kratšiu, ako 5 minút.
4. Aktuálny počet parkovacích miest v areáli spoločnosti predstavuje : 135 miest. Tento počet
parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá spĺňa požiadavky STN.
5.
-

Riešenie parkovania formou podzemných garáží je značne komplikované, z dôvodu :
Vysokej hladiny podzemnej vody (blízkosť, 500-600 m, koryta rieky Nitra),
Nehospodárnosť a obmedzujúce vplyvy takéhoto objektu v areáli,
Existencia dostatočného počtu parkovacích miest areálu z predchádzajúceho obdobia,
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6. Pri užívaní navrhovanej prístavby postačujú komunikácie vybudované pri uskutočnení stavby
„Výrobná hala BCF Nesvady“ ešte v roku 2007, s kapacitami dostačujúcimi aj pre túto
prístavbu. V prípade navrhovanej prístavby nedochádza k budovaniu novej pozemnej
komunikácie.
7.Pri výstavbe predmetnej prístavby bude vybudovaná spevnená plocha z dvoch strán objektu,
v zanedbateľnej šírke. Účelom týchto plôch je bezpečné riešenie pravidelného čistenia povrchov
priečelí stavby, ako aj zabezpečenie požadovanej údržby vonkajších plôch. Povrchové vody
budú z týchto plôch budú odvádzané drenážnymi zariadenia do vsakovacích objektov.
Dažďová voda zo spevnených plôch sa odvádza cez lapač ropných látok a dažďová voda sa
odvádza do vsakovacích studní.
8. Dokument „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona č.24/2006 Z.
z. ochrany prírody je spracovaný a je predložený podľa § 3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
9. Súlad výstavby a prevádzky navrhovanej prístavby s ochranou zelene bol zohľadnený. Na
vybratom území stavby sa nenachádzal žiadny vysoko rastúci porast (stromy, kríky) iba
nízko hodnotné výrastky na estetickej a ekologickej úrovni buriny.
(vo výkrese, je vyznačená zelená plocha ako oddychová pre zamestnancov s výsadbou min.30
stromov. Obsiahnutá v dokumentácii pôvodnej.)
10. Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách boli pri navrhovaní dodržané a dokumentácia
bola podaná príslušnému orgánu na posúdenie.
11. V prípade predmetnej stavby sa jedná o veľmi čistú prevádzku výrobného charakteru.
Realizáciou a prevádzkovaním predmetnej prístavby nedochádza ku vzniku znečistenia
podzemných vôd.
12. Dokumentácia „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona
č.24/2006 Z. z. zabezpečuje vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky podľa
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, bol spracovaný a je predložený príslušnému orgánu, ako
podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
13. Existujúca obytná a iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej stavby je
zrejmá z výkresovej časti ÚPN SÚ obce Nesvady. Vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou
a obytnou zástavbou prevyšuje 100 m. V tomto izolačnom pásme sa nachádza záhradná
poľnohospodárska kultúra, s výsadbou stromov a rastlín. Podmienky vo väzbe na hlukové,
rozptylové vplyvy sú postačujúce. Dendrologický posudok a svetlotechnický posudok,
vzhľadom na väzbu objektov obytnej zóny a objektov priemyselného parku nebol vypracovaný.
( Hluk – haly sú v priemyselnej zóne čisto medzi výrobnými halami a poľnohospodárskym
podnikom)
14. Pri navrhovaní prístavby k existujúcej stavbe bol zabezpečený a riešený výškový aj funkčný
súlad s okolitou najbližšou zástavbou.
15. Pred areálom firmy investora až po blízku štátnu cestu sa nachádzajú zelené plochy, kde
v spolupráci s príslušným odborom obecného úradu Nesvady bude možnosť riešiť výsadbu
vysoko rastúcich porastov, čím by bolo zadosťučinené požiadavke na realizáciu lokálneho
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parčíku, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti a návštevníkov obecného
cintorína.
16. Otázka lokálneho parčíku bude riešená v spolupráci s obecným úradom na základe projektu
generelu zelene v obci Nesvady, vypracovaného pre sídelný útvar menovanej obce.
17. Pri riešení výstavby nedochádza k výrubom žiadnych vysokorastúcich porastov, ale ani
kríkov na stavenisku. Z tohto dôvodu sa neuvažuje ani s náhradnou výsadbou zelene samozrejme
ani s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
( Pre výstavbu novej haly nebol vyrezaný ani jen strom. Napriek tomu sa plánuje s výsadbou
minimálne 30 stromov v budúcej zelenej zóne pre zamestnancov.)
18. Neuvažuje sa so sadovými a parkovými úpravami v rámci investície predmetnej prístavby.
19. Pri riešení výstavby nedochádza k výrubom žiadnych vysokorastúcich porastov, ale ani
kríkov na stavenisku. Z tohto dôvodu sa neuvažuje ani s náhradnou výsadbou zelene samozrejme
ani s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
(Pre výstavbu novej haly nebol vyrezaný ani jen strom. Napriek tomu sa plánuje s výsadbou
minimálne 30 stromov v budúcej zelenej zóne pre zamestnancov.)
20. Predmetnú záležitosť investor stavby v tomto štádiu neplánuje realizovať z dôvodu, že
nevykonáva závažné zásahy do okolitého prírodného prostredia.
21.




Realizácia zatrávnenej strechy pri riešení prístavby neprichádza do úvahy z dôvodov :
Jedná sa o prístavbu k pôvodnej stavbe, kde takéto riešenie nebolo aplikované,
Vznikol by zásadný nesúlad medzi konštrukčným riešením pôvodnej stavby a prístavby,
Navrhované konštrukčné riešenie stavby neumožňuje vykonanie požadovaného zásahu

22. Dokumentácia „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ZÁMER“ podľa zákona
č.24/2006 Z. z. zabezpečuje vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložiek.
23. Statika stavby vypracovaný spracovateľom z Talianska overená nezávislým odborníkom,
statikom, právnickou osobou: HESCON s.r.o. – Projekčno statická kancelária, Námestie Svätej
Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín v rámci prípravy stavby.
(Výpočet zrealizoval statik dodávateľa oceľového skeletu a tento výpočet bol prepočítaný
vlastným statikom z f. HESCON s.r.o. , TN)
24. Vzhľadom na to, že sa jedná o prístavbu k existujúcej výrobnej hale, príslušný orgán
vyhovel žiadosti o upustenie požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
25. V rámci prípravy stavby bol spracovaný geologický a hydrogeologický prieskum staveniska.
Objekt bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Odpadové vody budú odvádzané do
verejnej kanalizácie. Nakoľko sa nečerpá spodná voda neovplyvňujeme hydrogeologické pomery
okolia stavby.
26. Hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie bol
vypracovaný pri uskutočnení pôvodnej stavby. Uvedený výpočet je aktuálny a je takisto
aplikovaný aj pri riešení predmetnej prístavby.
Dažďovú kanalizáciu čistých vôd o celkovej dÍžke: 250 m, z toho zasakovacia 207 m tvoria
vetvy D1, D2 a D3 s prípojkami od vpustí a zo strešných zvodov. Vetvy D1 a D3 sú navrhnuté
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ako zasakovacie z perforovaných PVC rúr DN 250, chránených geotextíliou. Vetva D2 je
navrhnutá z hrdlovaných kanalizačných rúr PVC DN 250.
Vetvy D1 a D2 sú zaústené do požiarnej nádrže.
Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané nasledovne:
- zo strechy objektu F1=3122 m2 do požiarnej nádrže a do zasakovacej kanalizácie :
vetvyD1,D2 a D3
- z plochy prejazdnej komunikácie zo západnej strany haly F2=780 m2
- do priľahlej zelenej plochy
- z plochy pred budovou a z východnej strany budovy budú zachytávané do uličných
vpusti a sústreďované do požiarnej nádrže, pričom prebytok bude cez perforované
potrubie kanalizácie vsakovať do podložia. Plocha F3 :3172 m2- vetvy D1 a D2
- z plochy severne od budovy haly F4=1545 m2 budú dažďové vody jednak
zachytávané do vpustí 60% a tiež odvádzané do priľahlej zelenej plochy 40%-rieši vetva
D3.
- z plochy chodníkov F6=36 m2 do priľahlej zelenej plochy a do zasakovacej kanalizácie
D1.
Dažďová kanalizácia zaolejovaných vôd Z - celková dÍžka: 60 m
Odvádza dažďové vody z plochy parkovísk F5=235 m² do odlučovača ropných látok ORL a
následne do požiarnej nádrže.
Parametre: kanalizačné PVC <D 200 mm, celk. dÍžka 60,0 m,
Návrhový prietok
: Q2 =2,1 1-.s
kapacita odlučovača ORL : Q =3,0 1.s-1
kapacita návrhovej zrážky : Qkap = 1,89 m3 . 15 min-1 Kanalizáciu tvoria 1 prípojky : Z.
Odvádza zaolejované dažďové vody z parkovísk do odlučovača ropných látok ( ORL ),
ktoré po prečistení budú gravitačne odtekať do navrhovanej záchytnej nádrže.
Navrhnutý ORLPURASORB II veľkostného typu 3 ( pre prítok 3 1/s), ktorý je riešený ako
sorbčný zabezpečí, aby znečistenie ropných látok na odtoku vykazovalo hodnotu O,1 mg/1. Je
možné použitie i iných typov, podmienka je výstup O,1 mg/1 NEL , napr. BB AQEX.
27. Návrh činnosti je v súlade s územným plánom obce Nesvady za predpokladu maximálnych
intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. Predmetná záležitosť bola už vyriešená
pri prieskumoch a rozboroch, pri obstarávaní, ako aj pri schvaľovaní ÚPN SÚ obce.
28. Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o odpadoch bolo predložené na odsúhlasenie
príslušnému orgánu štátnej správy.
(Vo firme sa spracovávajú rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm =
bezodpadová výroba.)
29. Separovaný zber odpadu je zabezpečený už aj pri prevádzkovaní pôvodnej stavby a v táto
činnosť bude naďalej uplatňovaná aj pri navrhovanej prístavbe. (Vo firme sa spracovávajú
rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm = bezodpadová výroba.)
30. Vo firme sa spracovávajú rezaním, ohýbaním a zváraním medené trubky do priemeru 30 mm
= bezodpadová výroba.
31. Programu odpadového hospodárstva prevádzkovej jednotky je vypracovaný a bude
dopracovaný predmetný dokument k odovzdávaniu prístavby do užívania
32. Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude vypracovaný podľa
všeobecne platných právnych predpisov.
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33. Realizácia požadovaného architektonického stvárnenia na území blízko kraja obce nie je
adekvátna požiadavka na investora stavby.
34. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
35. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
36. Pri predmetnej realizácii prístavby nedochádza k odňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu čo znamená, že sú dodržané ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
37. 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. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva
na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu
týchtopripomienok.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona
EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod
VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
 Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
 Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veľkou korunou v počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
 Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu
ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre
daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj
zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny
klímy
schválený
uznesením
vlády
SR
č.
148/2014
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú
obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke
https://www.protisuchu.sk/#section-features.
 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-195-mb).
 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE
PRÍRODNÉ
VODY
V
EURÓPE
(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2).
 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
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Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o
odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa
§20a zákona EIA.
Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné
zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť
postavenie účastníka konania.
Záver :
Príslušný orgán 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 a úrovne spracovania zámeru.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri
dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných
opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto
príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako je uvedené vo výrokovej časti 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 o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o
tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno v
lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti
tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti
podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o
posudzovaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Doručí sa :
1. BCF EUROPE s.r.o., Novozámocká cesta 2509/73, 946 51Nesvady
2. Ing. Ladislav Ferencz, Česká 1, 946 03 Kolárovo
3. Obec Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
4. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (do elektronickej schránky)
Na vedomie :
1. Ministerstvo hospodárstva SR, 827 15, Mierová 2017/19, 821 05 Bratislava-Ružinov
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01
Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riedenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01
Komárno
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 1 Komárno
10. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Pre spis

20

