odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Číslo: OU-SA-OSZP-2020/006218-26-Or.

04. 11. 2020

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len OÚ Šaľa, OSZP) 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 o posudzovaní vplyvov na ŽP“)
vydáva podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v súlade s § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“), na
základe zámeru navrhovanej činnosti ,,Skladový areál“, ktoré predložil dňa 07. 09. 2020
navrhovateľ ZolSZEM, s.r.o. 925 84 Vlčany č. 1123, IČO: 46 534 164, po ukončení zisťovacieho
konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, ktorej cieľom je vybudovanie skladového areálu s dvomi skladmi
obilia a s príslušnými objektmi, ako sú mostová váha, vážnica, spevnené plochy a komunikácie,
studňa, požiarna nádrž, oplotenie, žumpa a prípojky sietí v k.ú. Vlčany na pozemkoch parc. č.
3124/20 a 3124/6
sa nebude posudzovať
na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Z doručených stanovísk k oznámeniu o navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa
dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:


Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona
o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).



Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod
5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor
predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.



Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch
Hierarchia odpadového hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa
nachádza zariadenie so súhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného odpadu:
 spoločnosť e3d, s.r.o., areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa



Studňa je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Na uskutočnenie
studne, jej zmenu, užívanie, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie je potrebné povolenie
orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 1 vodného zákona.



Na odber podzemných vôd je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods.
1 písm. b) prvý bod vodného zákona.



Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu
Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy.



V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, podľa § 17 ods. 1 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, bude potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odňatí
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Takéto rozhodnutie vydáva tunajší
úrad (OÚ Šaľa, PLO), ktorý je v konaní viazaný súhlasom (§ 13 zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy) k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
udeľovaným Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov, referátom
pôdohospodárstva.



Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja 2/2, konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou
Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1
schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne
záväzným nariadením NSK č. 6/2015.



Na nezastavaných plochách sadovnícky založiť lúčny porast s prímesou byliniek a trávy.



Po troch stranách pozemku realizovať (štvrtá strana pri diaľkovom vodovode bude voľná)
líniovú zeleň vysadením predovšetkým listnatých stromov.



Dažďové vody zo striech voľne vypúšťať na zelené plochy, aby mohli voľne vsakovať do
podložia.



Na strechách skladových hál použiť krytinu, ktorá bráni vzniku kondenzácii pár na spodnej
hrane krytiny (krytina s antikondenzačným izolačným povrchom alebo dvojvrstvový
sendvičový panel). Navrhované opatrenie bude chrániť skladované obilie pred hnilobou a bude
znižovať prehrievanie strešnej konštrukcie.



Navrhovateľ na vlastné náklady po konzultácii a dohode príslušným orgánom ochrany prírody
zabezpečí vysadenie 10 ks listnatých stromov v obci Vlčany.



Povrch parkovacej plochy pre osobné automobily bude tvoriť vsakovacia dlažba.



Navrhovateľ pred požiadaním o územné rozhodnutie na stavebnom úrade predloží projekt
k nahliadnutiu Združeniu domových samospráv ako zástupcovi dotknutej verejnosti, aby bola
zabezpečená spätná kontrola zapracovania záverov z posudzovania EIA.
Odôvodnenie

Navrhovateľ ZolSZEM, s.r.o. 925 84 Vlčany č. 1123, IČO: 46 534 164, (ďalej len
,,navrhovateľ“) predložil dňa 07. 09. 2020 na OÚ Šaľa, OSZP podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP zámer navrhovanej činnosti ,,Skladový areál“, (ďalej len „zámer“)
vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 07. 09. 2020,
upustil OÚ Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP od požiadavky
variantného riešenia zámeru rozhodnutím zo dňa 07. 09. 2020, č.j.: OU-SA-OSZP- 2020/
006224-2-Or.. 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 navrhovanej činnosti je vybudovanie skladového areálu s dvomi skladmi obilia
a s príslušnými objektmi, ako sú mostová váha, vážnica, spevnené plochy a komunikácie, studňa,
požiarna nádrž, oplotenie, žumpa a prípojky sietí v k.ú. Vlčany na pozemkoch parc. č. 3124/20
a 3124/6 vo vlastníctve navrhovateľa.
Riešené územie sa nachádza podľa platného územného plánu obce Vlčany v priemyselnej
zóne na ploche určenej pre potravinársku a poľnohospodársku výrobu.
Navrhovaný areál pozostáva z nasledovných objektov:
SO 01 Sklad obilia č. 1
SO 02 Sklad obilia č. 2
SO 03 Mostová váha
SO 04 Vážnica + Elektrocentrála
SO 05 Spevnené plochy a komunikácie
SO 06 Studňa
SO 07 Nádrž PO vody
SO 08 Oplotenie
SO 09 Žumpa 5 m3
SO 10 Rozvody NN
SO 11 Prípojka vody
SO 12 Prípojka kanalizácie
SO-01 SKLAD OBILIA č.1
Plánovaná novostavba bola navrhnutá s prihliadnutím na požiadavky budúceho využitia a s
prihliadnutím na okolitú zástavbu. Pôdorysnou plochou a objemovým rozmerom zapadá do svojho
okolia. Stavba je navrhnutá z moderných materiálov využívaných aj pri výstavbe priemyselných
stavieb.
Stavebný objekt SO-01 je samostatne stojaci objekt, jednoloďová hala, s rozmermi 76,00 x 30,00
m, výška haly pri okape je 6,00 m, v hrebenie 10,0m. Hala bude slúžiť ako sklad obilia pre
investora. Stavba bude založená na železobetónových základových pätkách. Nosnú konštrukciu
stavby vytvára oceľový skelet, opláštenie je trapézovými plechmi. Podlaha je železobetónová doska
s hladeným povrchom, pod podlahou bude prevedená hydroizolácia v ochrannej geotextílii. Vstup
do haly bude cez oceľové priemyselné brány. Vetranie skladu bude vetracími hlavicami osadenými
na streche a ventilátormi cez fasádu. Prirodzené osvetlenie bude z bočnej strany cez trapézový
laminát, umelé osvetlenie sa zabezpečí žiarivkovými svietidlami.
Odvod dažďových vôd zo strechy bude riešený odkvapovým systémom z lakoplastovaného plechu
voľne do terénu.
SO-01 SKLAD OBILIA č.2
Plánovaná novostavba bola navrhnutá s prihliadnutím na požiadavky budúceho využitia a s
prihliadnutím na okolitú zástavbu. Pôdorysnou plochou a objemovým rozmerom zapadá do svojho
okolia. Stavba je navrhnutá z moderných materiálov využívaných aj pri výstavbe priemyselných
stavieb.
Stavebný objekt SO-02 je samostatne stojaci objekt, jednoloďová hala, s rozmermi 70,00 x 30,00
m, výška haly pri okape je 6,00m, v hrebenie 10,0m. Hala bude slúžiť ako sklad obilia pre
investora. Stavba bude založená na železobetónových základových pätkách. Nosnú konštrukciu
stavby vytvára oceľový skelet, opláštenie je trapézovými plechmi. Podlaha je železobetónová doska
s hladeným povrchom, pod podlahou bude prevedená hydroizolácia v ochrannej geotextílii. Vstup

do haly bude cez oceľové priemyselné brány. Vetranie skladu bude vetracími hlavicami osadenými
na streche a ventilátormi cez fasádu. Prirodzené osvetlenie bude z bočnej strany cez trapézový
laminát, umelé osvetlenie sa zabezpečí žiarivkovými svietidlami. Do stavby sa uvažuje vstavbou
cca. 120m2. Na zastrešení budovy sa uvažuje osadením fotovoltaických panelov za účelom výroby
elektrickej energie pre vlastnú potrebu.
Odvod dažďových vôd zo strechy bude riešený odkvapovým systémom z lakoplastovaného plechu
voľne do terénu.
SO – 03 MOSTOVÁ VÁHA
Pri vstupe do areálu bude realizovaná mostová váha dĺžky 25,35 m. Základy pod váhou
budú z betónu C20/25, hĺbka základov 1,0 m. K základovým pásom budú pripevnené kotevné
platne P20-300x300 mm.
SO – 04 VÁŽNICA + ELEKTROCENTRÁLA
Vedľa mostovej váhy bude vážnica s pôdorysnými rozmermi 4,0 x 3,6 m. Vážnica bude
murovaná z tvárnic Ytong, strecha bude sedlová s plechovou strešnou krytinou. V objekte vážnice
bude hygienické zázemie pre obslužného pracovníka. V samostatnej miestnosti bude umiestnená
elektrocentrála pre výrobu elektrickej energie / 5KW/ pre prípad výpadku fotovoltaickej siete.
SO – 05 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
Okolo skladov bude vybudovaná manipulačná plocha z cestného betónu. Plochy budú
lemované cestnými obrubníkmi, vozovka bude z cestného betónu hrúbky 200mm.
Spevnená plocha bude odvodnená voľne na okolitý terén. Plochy nespevnené budú čiastočne
vysypané vymývaným štrkom a čiastočne zatrávnené. Plochy budú slúžiť ako manipulačné,
odstavovaním poľnohospodárskej techniky sa neuvažuje, sú uskladnené v inom areáli stavebníka.
SO – 06 STUDŇA
Na pozemku sa zhotoví nová vŕtaná studňa. Predpokladaná hĺbka vrtu je cca 30,00 m. Vrt
bude opatrený zárubnicou, ktorá bude vo vodonosnej vrstve opatrená otvormi. Po uskutočnení
čerpacieho pokusu bude vrt dobudovaný na studňu úžitkovej vody a nad vrtom bude zhotovená
šachta - šachtové zhlavie. Čerpadlo a automatická vodáreň, budú osadené v šachtovom zhlaví
studne.
SO – 07 NÁDRŽ PO VODY
V mieste stavby nie je dostatočný zdroj vody na hasenie požiaru. Na pozemku stavby bude
umiestnená prefabrikovaná železobetónová nádrž s objemom 45 m3. Nádrž bude umiestnená mimo
nebezpečné pásmo a príjazd bude po spevnenej ploche.
Nádrž sa bude napĺňať prenosnou hadicou z areálového vodovodu.
SO – 08 OPLOTENIE
Oplotenie je navrhnuté ako ľahké oceľové. Vjazd na pozemok bude cez odsuvné oceľové
vráta s elektrickým pohonom, pre pešiu dopravu sú vrátka.

SO – 09 ŽUMPA
Na pozemku sa vybuduje vlastná izolovaná vodotesná žumpa s objemom 5 m3. Žumpa bude
prefabrikovaná zo železobetónových prvkov, bude umiestnená v prednej časti pozemku, aby bola
možnosť neskôr kanalizáciu napojiť na verejnú sieť.
SO – 10 ROZVODY NN
Rozvody NN budú zásobovať elektrickou energiou jednotlivé odberné miesta. Zdroj energie
budú tvoriť fotovoltaické panely na streche haly a v prípade nutnosti elektrocentrála výkonu 5kW.
SO – 11 PRÍPOJKA VODY
Od studne bude vedená prípojka vody k jednotlivým objektom areálu. Jedná sa o vonkajší,
mimoobjektový rozvod vodovodu. Od uzáveru vodárne v šachte nad studňou bude vedený vonkajší
rozvod vodovodu k požiarnej nádrži, do vodovodnej šachty pri sklade a do objektu SO-04 vážnice,
Prípojka vody bude novovybudovaná z rúr polyetylénových, PE HD D 32 mm.
SO – 12 PRÍPOJKA KANALIZÁCIE
Splaškové vody z objektov SO-02 a SO-04 budú odkanalizované kanalizačnou prípojkou
PVC 110 do vlastnej izolovanej žumpy. Splaškové vody budú vznikať len v sociálnych
zariadeniach.
VPLYV UŽÍVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
Sklady obilia nebudú vykurované, objekt vážnice bude vykurovaný elektrickým
vykurovacím telesom. Vážnica bude užívaná podľa potreby, len v čase prepravy obilia.
Príprava TUV pre hygienické zariadenia v objekte vážnice bude riešená elektrickým
bojlerom. Tepelnoizolačné parametre obvodových konštrukcií sú navrhnuté v súlade s platnými
tepelnotechnickými požiadavkami. Výstavbou areálu a jeho následným užívaním nedôjde k
narušeniu spodných a povrchových vôd, nedôjde k nadmernému znečisťovaniu ovzdušia. Pri
výstavbe dôjde k výrubu drevín, ktoré sú pri uličnej hranici pozemku.
Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Zámerom investora je vybudovanie skladového areálu s dvomi skladmi obilia a s
príslušnými objektmi, ako sú: mostová váha, vážnica, spevnené plochy a komunikácie, studňa,
požiarna nádrž, oplotenie, žumpa a prípojky sietí.
Účelom navrhovanej činnosti je skladovanie, sušenie a čistenie obilia.
Investor stavby vykonáva poľnohospodársku činnosť, pestuje obilie. Realizácia predmetnej
stavby prispeje k bezpečnému skladovaniu obilia. Územie staveniska sa nachádza mimo
zastavaného územia obce Vlčany pri účelovej komunikácii, neďaleko časti Somola - zástavby
rodinných domov, vo vzdialenosti cca. 315 m. Okolie stavby tvoria poľnohospodárske plochy, z
východnej strany súkromná farma. Rozloha pozemku – parcela č. 3124/20 je zastavaná plocha o
výmere 7888 m2, parcela č. 3124/6 je zastavaná plocha o výmere 4613 m2. Stavebný pozemok leží
v katastrálnom území obce Vlčany mimo zastavaného územia.
Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP do
kapitoly 9. Infraštruktúra – pol. č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich

súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, mimo zastavaného
2
územia, kde je prahová hodnota pre zisťovacie konanie od 1 000 m podlahovej plochy.
OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP a správnym poriadkom
začal dňom doručenia zámeru navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho konania

navrhovanej činnosti, o čom podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil rezortný orgán,
povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.
OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladovy-areal
a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
informoval bezodkladne verejnosť.
Dňa 27. 10. 2020 bola tunajšiemu úradu doručená plná moc na zastupovanie v právnych
úkonoch (aj pred štátnymi orgánmi) súvisiacich s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia stavby, s vydaním súvisiacich stanovísk a vyjadrení na stavbu, s vydaním súhlasu na
výrub stromov, zastupovaním v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vzdanie sa
odvolania voči rozhodnutiu stavebného úradu na stavbu Skladový areál, k.ú. Vlčany, pozemky parc.
č. 3124/6 a 3124/20, udelená dňa 28. 08. 2020 splnomocniteľom spoločnosti ZolSZEM, s.r.o., 925
84 Vlčany č. 1123, IČO: 46 534 164, zastúpenej konateľom p. Zoltánom Szőcsom
splnomocnencovi spoločnosti AVPROJECT, spol. s r.o., 940 54 Nové Zámky 2, Michalská bašta
11, zastúpenej konateľom Ing. Viliamom Andom.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská k predmetnému oznámeniu o navrhovanej činnosti tieto subjekty:
1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,

1.1 štátna správa ochrany ovzdušia, list č.: OU-SA-OSZP-2020/006297-2 doručený dňa
16. 09. 2020: nemá pripomienky a nepožaduje zámer posudzovať
1.2 štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č.: OU-SA-OSZP-2020/006250-2 doručený
dňa 14. 09. 2020: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom
v oznámení o navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou
stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany
prírody a krajiny. V širšom okolí sa nachádza chránené územie: Prírodná pamiatka Vlčianske
mŕtve rameno Váhu.
Na vyššie uvedenom území sa nenachádza územie zaradené do sústavy NATURA 2000.
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o navrhovanej
činnosti nemá pripomienky a nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať.
1.3 štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č.: OU-SA-OSZP-2020/006243-2 doručený dňa
10. 09. 2020: s realizovaním navrhovanej činnosti súhlasí a má k nej nasledovné pripomienky
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2
zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom
štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b)
bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor
predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
 Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona
o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku

stavebného odpadu sa nachádzajú zariadenia so súhlasom na zber a zhodnocovanie
stavebného odpadu:
 spoločnosť e3d, s.r.o., areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
1.4 štátna vodná správa, list č.: OU-SA-OSZP-2020/006301-2 doručený dňa 22. 09. 2020:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s navrhovanou činnosťou súhlasíme za nasledovných
podmienok:
 studňa je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Na uskutočnenie
studne, jej zmenu, užívanie, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie je potrebné
povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 1 vodného zákona.


Na odber podzemných vôd je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21
ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona.



Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na vyjadrenie Okresnému
úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky, č.j.:
14430/2020/IDP/72954, doručený dňa 22. 09. 2020: vo svojom stanovisku uvádza nasledovné
pripomienky a požiadavky:
 Predmetnú navrhovanú činnosť spracovať v súlade s nadradeným, aktuálne platným ÚPN-O
Vlčany (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a záväzných regulatívov určených pre
jednotlivé plochy);
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce Vlčany, stanovisko obce je súčasťou
dokumentácie.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Navrhovaná činnosť sa nachádza podľa platného územného plánu obce Vlčany v priemyselnej
zóne na ploche určenej pre potravinársku a poľnohospodársku výrobu.
 Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nevyžaduje budovanie novej infraštruktúry, nachádza sa popri miestnej
komunikácii, ktorá vedie do vzdialenejšieho priemyselného parku obce, areál bude napojený
priamo krátkym výjazdom z miestnej komunikácie.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
 Všetky dopravné parametre napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je
potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
Stanovisko navrhovateľa:
Doprané napojenie areálu na miestnu komunikáciu svojimi parametrami je v súlade s platnými
STN, polomer napojenia je R=15m, čo vyhovuje aj pre najväčšie štandartné dopravné
prostriedky.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii dodržiavať platnú legislatívu.
 Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné
ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov;
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť sa nachádza mimo ochranných pásiem diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii dodržiavať platnú legislatívu.
 Pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku miestnej účelovej komunikácie s cestou
II/573), ktoré budú ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej činnosti, odporúčame
spracovať dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno –
kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky;
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nie je náročná na dopravu. Maximálna celková skladová kapacita areálu
bude 5.000 t., čo je zhruba 250 kamiónových súprav. V kalendárnom roku sklad sa 1x naplní
obilím (obilninami) a to vo viacerých etapách – žatva repky olejovej, letná žatva obilnín, žatva
slnečnice a sóje, jesenná žatva kukurice. V bežnom roku žatevné práce sa vykonávajú cca 50
60 dní, čo predstavuje denne 4-6 kamiónov, tomuto výkonu zodpovedá aj kapacita žatevnej
techniky stavebníka. Vyskladnenie skladovaného obilia a obilnín prebieha podľa požiadaviek
zmluvných partnerov (mlyny, lisovne oleja, výrobcovia kŕmnych zmesí) priebežne a
rovnomerne v období 10-12 mesiacov v aktuálnom poľnohospodárskom roku. Odvoz obilia v
týždennom intervale je 5-6 kamiónových súprav.
Posúdenie dopravnej kapacity križovatky:
Podľa údajov zo sčítania dopravy v roku po ceste II/573 prechádza 5253 vozidiel za 24h.
Prejazdy v počte (štyria zamestnanci denne + maximálne 2 prejazdy nákladným vozidlom)
neovplyvnia prejazdnosť križovatky. Križovatka je obojstranne priesečnou križovatkou,
vedľajšie smery sú vybavené dopravnými značkami „Stoj, daj prednosť“. Podľa STN 73 6102
bod 7.1.5. orientačné posúdenie kapacity križovatky sa môže vykonať podľa tabuľky 12 (STN
73 6102). Najnepriaznivejšia hodnota základnej kapacity križovatky je pre odbočovanie z
vedľajšej cesty doľava, pre intenzitu 800 vozidiel/h na hlavnej ceste je 360 vozidiel/h.
Z hlavnej cesty II / 573 odbočujú na miestnu komunikáciu nákladné vozidlá navštevujúce
vzdialenejší priemyselný park v obci. Intenzita prejazdov na vedľajšej komunikácii je 8-15
prejazdov za 1h, denne max. 120 prejazdov. Rezerva Cj pre návrhové obdobie má byť
minimálne 150 vozidiel/1h, dnes počet celodenných prejazdov je menej ako táto hodnota. Na
dotknutej križovatke sa nevytvárajú kolóny, križovatka netvorí prekážku pre prejazd vozidiel.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Vzhľadom na stanovisko navrhovateľa nepovažujeme za potrebné spracovať dopravno –
kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102.


Žiadame doložiť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2

Stanovisko navrhovateľa:
Výpočet parkovacích plôch podľa STN 73 6110/Z2 :

Potrebný počet parkovacích miest pre polyfunkčný dom je stanovený výpočtom
podľa čl. 16.3.10 – STN 73 6110/Z2
Redukčné koeficienty
kmp = 0,60 zóna miestneho významu
kd = 0,8 deľba dopravnej práce IAD/ostatné 35:65
Prevádzky v objekte :
sklad obilia 4 zamestnanci
Dlhodobé stojiská pripadajúce na zamestnancov
1 miesto OA na 4 zamestnancov 4 / 4 = 1 stojisko
Krátkodobé stojiská – max. 1h
počet krátkodobých státí 4 zamestnanci / 7 = 0,6stojísk
Celkový počet potrebných parkovacích miest :
N = 1,1 x O0 + 1,1 x P0 x kmp x kd
N = 1,1 x 1 + 1,1 x 0,60 x 0,6 x 0,8
N = 1,96 po zaokrúhlení 2 stojiská
Pre skladový areál sa plánuje stojisko pre každého zamestnanca – to sú 4 stojiská a
dva stojiská pre návštevy – celkom 6 stojísk. Požiadavky podľa STN sú splnené.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Podľa výpočtu je počet navrhnutých parkovacích miest postačujúci.
 Do grafickej prílohy „Situácia“ žiadame doplniť celkové riešenie dopravnej situácie – najmä
pripojenie na cesty vyššej triedy, pričom je potrebné uvádzať ich pomenovanie, funkčné triedy
v zmysle platných STN a vyznačenie umiestnenia navrhovaných parkovacích stojísk. Grafickú
prílohu odporúčame tiež upraviť tak, aby boli jasne identifikovateľné väzby na dotknuté
územie (širší záber funkčno-priestorového usporiadania);
Stanovisko navrhovateľa:
Do situácie stavby boli doplnené požadované označenia a situovanie parkovísk.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Požiadavka bola splnená, grafická príloha bola doplnená v zmysle požiadavky.
 Navrhovaný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov
dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať
v plnom rozsahu;
Stanovisko navrhovateľa:
Projekt navrhovanej činnosti bol predložený na vyjadrenie regionálnemu správcovi
komunikácie regionálneho významu. Závery stanoviska správcu budú zapracované do projektu
k vydaniu UR a SP.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Požiadavky správcov dotknutých komunikácií budú zapracované do ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie.


Návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného
pohybu chodcov;

Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť sa nachádza mimo zastavaného územia obce, s budovaním prístupového
chodníka zo zastavaného územia obce sa neuvažuje. V areáli budú zamestnaní 3-4 zamestnanci
aj to na čiastočný sezonálny úväzok. Vzhľadom na vzdialenosť od obce zamestnanci budú
dochádzať individuálnymi dopravnými prostriedkami (bicykel, motocykel, osobné auto).

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti ako aj na sezonálne pracovné úväzky
zamestnancov a možnosti využitia individuálnych dopravných prostriedkov nepovažujeme za
potrebné budovať chodník pre peších.


V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 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 zmien
a predpisov (ďalej len vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, v pásme s prekročenou
prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je
nevyhnutné navrhnúť opatrenie na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy
a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby
zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR.
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

Stanovisko navrhovateľa:
Dopravná činnosť bude zabezpečovaná štandartnými dopravnými prostriedkami– kamiónovými
Súpravami na prevoz obilia. Nakoľko sklad obilia sa nachádza na okraji územia, kde dôjde k
vypestovaniu obilia a obilnín, nedôjde zbytočným prevozom. Obilie bude uskladnené v mieste
vypestovania a bude odvážané priamo na miesto ďalšieho spracovania. Vybudovaním skladu
na okraji poľnohospodárskych polí dopravná činnosť sa minimalizuje, značná časť obilia sa
dostáva do skladu priamo z poľa bez prevozu cez zastavané územie obce. Nakoľko sa jedná o
trvalú, nemennú a periodickú činnosť veľké zmeny ani v dlhodobom horizonte sa
nepredpokladajú. Vyskladňovanie skladu – týždenný prejazd 5-6 kamiónových súprav cez
zastavané územie nevyžaduje zvláštne opatrenia. Navrhovateľ svoju činnosť dlhé roky
vykonáva v lokalite (pestovanie obilia a obilnín), vypestované obilie z polí zváža a uskladňuje
v rôznych skladoch v zastavanom území obce a počas roka priebežne odváža spracovateľom.
Navrhovateľ v skladoch plánuje uskladniť len vlastnú produkciu z obrábaných polí v lokalite
stavby, v súčasnosti v lokalite obrába 400 ha pôdy, skladová kapacita je navrhnutá na túto
výmeru s využiteľnosťou skladu na 80%. Nakoľko sa pestuje viacej komodít nie je možné
dosiahnuť 100% využiteľnosť skladu.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:
Vybudovaním skladového areálu mimo zastavaného územia a sústredením skladovania obilia
a obilnín v ňom, budú negatívne účinky dopravy v zastavanom území obce eliminované.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.j.: ORHZ-NR2-2020/001032002, doručený dňa 11. 09. 2020: vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
4. Okresný úrad v Šali, pozemkový a lesný odbor, č.j.: OU-SA-PLO-2020/0063003-2, doručený
dňa 11. 09. 2020: vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky a požiadavky:
V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, podľa § 17 ods. 1 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, bude potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odňatí
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Takéto rozhodnutie vydáva tunajší
úrad (OÚ Šaľa, PLO), ktorý je v konaní viazaný súhlasom (§ 13 zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy) k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
udeľovaným Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov, referátom
pôdohospodárstva.
Z hľadiska sledovania svojich záujmov nepožadujú zámer posudzovať.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, PLO: akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, č.j.: 09442/2020/STRAT-2, doručený dňa
29. 09. 2020:
Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho
kraja, konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným
nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č.
111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením
NSK č. 6/2015.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky ÚNSK akceptované a zapracované do podmienok
rozhodnutia
6. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv
v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len ZDS) prejavila záujem na oznámení
o zámere prostredníctvom elektronickej pošty zaslala dňa 09. septembra 2020 o 11:27 hod.
Ing. Viliam Anda, AV PROJECT, spol. s r.o., Michalská bašta 11, 940 54 Nové Zámky,
v zastúpení navrhovateľa využil možnosť osobnej konzultácie s vedením Združenia
domových samospráv so sídlom Rovniankova 14, Bratislava, čo napĺňa charakter konzultácie
dotknutou verejnosťou v procese posudzovania vplyvov podľa § 63 zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP.
Záverom konzultácie je nasledovné:
Zástupca dotknutej verejnosti konštatuje, že vplyvy navrhovanej činnosti na okolie nie sú
významné a nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posudzovanie.
Navrhovateľ podrobne vysvetlil umiestnenie zámeru a vplyv zámeru na okolie. Navrhovateľ
podrobne vysvetlil nielen vplyvy samotnej stavebnej činnosti na okolitú zástavbu a okolie ale
aj vplyvy prevádzkovania areálu na okolie.
Navrhovateľ a Združenie domových samospráv požiadali Okresný úrad Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, aby do rozhodnutia uviedol nasledovné opatrenia podľa §
29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov:
6.1./ Na nezastavaných plochách sadovnícky založiť lúčny porast s prímesou byliniek a trávy.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.2./ Po troch stranách pozemku realizovať / štvrtá strana pri diaľkovom vodovode bude voľná /
líniovú zeleň vysadením predovšetkým listnatých stromov.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.3./ Dažďové vody zo striech voľne vypúšťať na zelené plochy, aby mohli voľne vsakovať do
podložia.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.4./ Na strechách skladových hál použiť krytinu, ktorá bráni vzniku kondenzácii pás na spodnej
hrane krytiny (krytina s antikondenzačným izolačným povrchom alebo dvojvrstvový
sendvičový panel). Navrhované opatrenie bude chrániť skladované obilie pred hnilobou a bude
znižovať prehrievanie strešnej konštrukcie.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.5./ Navrhovateľ na vlastné náklady po konzultácii a dohode príslušným orgánom ochrany prírody
zabezpečí vysadenie 10 ks listnatých stromov v obci Vlčany.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.6./ Povrch parkovacej plochy pre osobné automobily bude tvoriť vsakovacia dlažba.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
6.7./ Navrhovateľ pred požiadaním o územné rozhodnutie na stavebnom úrade predloží projekt
k nahliadnutiu Združeniu domových samospráv ako zástupcovi dotknutej verejnosti, aby bola
zabezpečená spätná kontrola zapracovania záverov z posudzovania EIA.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptované a zapracované do
podmienok rozhodnutia
Záverom bolo dohodnuté, že Združenie domových samospráv po obdržaní tohto listu potvrdí
Okresnému úradu Šaľa vyššie popísané závery osobnej konzultácie.
OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2020/006218-21 zo dňa 27. 10. 2020 oboznámil
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
a stanovil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia do 5 dní odo dňa doručenia tohto listu.
V stanovenom termíne tunajšiemu úradu neboli doručené žiadne žiadosti účastníkov konania
o oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia.
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.
Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného
prostredia a zdravia obyvateľstva. Sledované územie sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
OÚ Šaľa, OSZP na základe pripomienok dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti
k predloženému zámeru konštatuje, že pripomienky k predloženému oznámeniu neboli negatívne a
zo strany dotknutých orgánov ani nevyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie. Opodstatnené
požiadavky a pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do podmienok tohto
rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov, dotknutá obec nemala
v procese konania žiadne pripomienky.
Podľa § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP - Hľadiská posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené
povahou navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo
rekultiváciou, a to najmä z hľadiska
a) únosného zaťaženia územia,
b) dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s
prihliadnutím na ich nezvratnosť,
d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,

e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape
vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy,
ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov
v záujmovom území oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať’ podľa
zákona EIA.
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.
Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené
stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, ako aj na základe kritérií pre
zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP uvedené v prílohe č. 10 tohto
zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho
má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona zákona o
posudzovaní vplyvov na ŽP.
Poučenie
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP majú právo
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 správneho poriadku v znení neskorších
predpisov na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP právo podať
odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného
v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej
činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych
opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
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