OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2021/007624-023

21. 04. 2021

Rozhodnutie
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“
Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a ust. § 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“) vydáva podľa ust. § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky
č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“, ktoré predložil obstarávateľ: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10,
940 02 Nové Zámky po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“ uvedený v
predloženom oznámení o strategickom dokumente
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli nasledovné požiadavky, na ktoré
musí obstarávateľ prihliadať a ktoré bude potrebné zohľadniť v procese prerokovania a schvaľovania uvedeného
strategického dokumentu podľa osobitného predpisu:
1. V lokalite č. 12 zachovať plochu mestského parku presne v hraniciach uvedených pozemkov podľa KNC parc.č.
793/4, 794/1, 795 796/4, 797, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 809/9 a túto plochu takto vymedziť aj v príslušnej
grafike,
2. Vypracovať územnoplánovací podklad „Územný generel zelene mesta Nové Zámky“ a na základe neho vydať
všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým budú ustanovené podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene v súlade s ust. § 69 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
3. Sídliskovú zeleň vyčleniť osobitne v grafickej časti územného plánu z plôch občianskej vybavenosti a bývania.
4. Zadefinovať optimálny pomer podielu plôch zelene pre zastavané územie mesta v prepočte na jedného obyvateľa
záväzne navrhnúť zeleň tak, aby z plôch určených na zeleň tvorilo percento pokryvnosti drevinami min. 60%.
5. Zadefinovať regulatív, ktorý určí, že v šírke ochranného pásma vodných tokov a plôch nedôjde k zástavbe a tento
priestor vyčleniť pre sprievodnú vegetáciu (brehový porast).
6. Zadefinovať regulatív náhrady v adekvátnom rozsahu a kvalite za každú stratu a záber plôch zelene.
7. Zaradiť mestskú zeleň v zastavanom území mesta, interakčné prvky, biocentrá a biokoridory miestneho významu
a k nim viažuce plochy medzi verejnoprospešné stavby.
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8. Zadefinovať regulatív, ktorý v rámci novo navrhovaných obytných alebo iných funkčných priestorov (služieb,
obchodu a výroby) určí také usporiadanie pozemkov, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej verejnej alebo
areálovej sprievodnej zelene a stanoviť podiel zelene.
9. Premietnuť do regulatív zásady adaptačnej stratégie na nepriaznivé dôsledky klímy na úrovni mesta v súlade so
Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.
10. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, § 17, resp. §18 zákona a v prípade záberu lesných pozemkov podľa
zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
11. Rešpektovať nadradenú aktuálne platnú dokumentáciou ÚPN VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja.
12. Práce v styku s cestami II a III je potrebné vykonať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN.
13. Postupovať v zmysle podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR
č. 8/2020 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Všetky cyklotrasy a všetky cestné stavby v súvislosti s cestami II a III musia spĺňať príslušné STN.
15. V zmysle stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy rešpektovať
vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže podľa zákona č. 128/2015
Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vhodnosť a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Odôvodnenie
Obstarávateľ - Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, predložil Okresnému úradu Nové
Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej ako „príslušný orgán”) podľa ust. § 5 zákona dňa 02.03.2021
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“ (ďalej len
„oznámenie“) a návrh strategického dokumentu. Mesto Nové Zámky je obstarávateľom uvedeného strategického
dokumentu, ktorý má charakter územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zmeny a doplnky platného Územného plánu Mesta Nové Zámky (ďalej „ÚPN M“) sa uskutočňujú na základe
podnetu žiadateľov o zmeny funkčného využitia územia a priestorového usporiadania v niektorých lokalitách
mesta (vlastníkov nehnuteľností), ako aj na základe potrieb mesta vyplývajúcich z jeho rozvojových zámerov a
kompetencií.
Hlavným cieľom obstarávania je vypracovanie a schválenie aktualizácie ÚPN M, ktorý bude plniť funkciu
záväzného dokumentu pre riadenie rozvoja mesta a bude zohľadňovať najnovšie požiadavky a potreby pre
harmonický a koordinovaný rozvoj územia. Zmena a návrh riešenia sa dotýka lokalít č. 1, 2, 4-8, 10-14, 17, 18,
20, 21, 23 a 24. Obsah zmien a doplnkov č. 1 ÚPN M je spracovaný v súlade s § 11 a 13 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Strategický dokument svojimi parametrami podlieha podľa ust. § 4 ods. 2 zákona zisťovaciemu konaniu, ktoré
príslušný orgán vykonal podľa ust. § 7 zákona.
Podľa ust. § 6 zákona príslušný orgán zverejnil dňa 11. 03. 2021 oznámenie i návrh strategického dokumentu na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-mesta-nove-zamky
Mesto Nové Zámky informovalo verejnosť podľa ust. § 6 ods. 5 zákona dňa 18.03.2021 do 09.04.2021.
Dňa 25.03.2021 Mesto Nové Zámky, ako územnoplánovací orgán a obstarávateľ strategického dokumentu „Územný
plán mesta Nové Zámky, Zmeny a doplnky č.1“ doručil list, v ktorom uviedol, že po následnej kontrole návrhu
dokumentu „Územný plán mesta Nové Zámky Zmeny a doplnky č.1 Záväzná časť“ bola zistená nasledovná zrejmá
chyba:
Na strane 12, text:
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„V tabuľke na str. 33 sa v riadku pre Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia: ruší text a nahrádza sa
novým: „ v urbanistickom bloku 20-03 ponechanie možnosti zariadení na skladovanie, spracovávanie a distribúciu
odpadov produkovaných v zdravotníctve, t.j. spracovávanie obyčajných, ale aj nebezpečných zdravotníckych
odpadov v súčasnom areáli bez možnosti jeho rozšírenia““
sa vypúšťa v súlade so zadaním obstarávateľa a smernou časťou návrhu ÚPN M Nové Zámky ZaD č.1.
Príslušný orgán uvedenú opravu zrejmej chyby zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.
V doručených stanoviskách k predmetnému urbanistickému bloku 20-03 neboli žiadne pripomienky.
V súlade s ust. § 6 ods. 6 zákona doručili na príslušný orgán písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská
sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2021/ 015293 zo dňa 15.03.2021):
„...Na území Mesta Nové Zámky je v Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií evidovaný
podnik zaradený v registri A – REAL HM s.r.o., Komárno;
prevádzka Nitrianska cesta 136, Nové Zámky (ďalej „podnik“).
... Lokality riešené v Zmenách a doplnkoch č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky sa nenachádzajú v blízkosti
podniku.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako dotknutý orgán v zmysle § 14 ods. 4 zákona o PZPH nemá pripomienky k oznámeniu
o strategickom dokumente a Návrh strategického dokumentu Územný plán mesta Nové Zámky - Zmeny a doplnky
č. 1 nepožaduje posudzovať.“
2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2021/015277 zo dňa 23.03.2021):
„...Žiadame pri navrhovaní využívania územia zachovanie a zvyšovanie plôch zelene, ktoré je
jedným zo základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie miestnej
mikroklímy (teploty, prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody a má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy
zelene (najmä stromy a kríky) budú plniť aj ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej
zastavanej ploche. Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, prehrievanie
a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy, čo má z dlhodobého hľadiska negatívne
ekologické a socio-ekonomické dopady a zároveň sa znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.
Na území mesta sú v IS EZ evidované viaceré environmentálne záťaže, čo môže mať vplyv na využitie danej lokality.
Na lokalitách riešených v ZaD č. 1 environmentálne záťaže nie sú evidované.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o
strategickom dokumente a navrhuje neposudzovať predložený strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 6618/2021, CZ 8497/2021 zo dňa 29.03.2021):
„.. Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“ 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.
K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme ďalšie pripomienky. Strategický dokument „Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“ nepožadujeme posudzovať podľa zákona, nakoľko riešené
zmeny a úpravy nemajú významný vplyv na životné prostredie.“
4. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NZ-OSZP-2021/ 008386-002 zo
dňa 24. 03. 2021):
- odpadové hospodárstvo:
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Orgán odpadového hospodárstva k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu
Mesta Nové Zámky“ nemá pripomienky a nežiada ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
- ochrana ovzdušia:
Orgán ochrany ovzdušia k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta
Nové Zámky“ nemá pripomienky a nežiada ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
- ochrana vôd:
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1Územného plánu Mesta Nové Zámky“
orgán štátnej vodnej správy nemá pripomienky a nežiada ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov.
- ochrana prírody a krajiny:
Podľa oznámenia a návrhu strategického dokumentu sa predložil upravený návrh strategického dokumentu, ktorý bol
predmetom posudzovania podľa rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2019/007333 zo dňa 29.04.2019. Podľa upraveného
textu sa vypúšťajú zmeny pod č.
3,9,15,16,19 a 22.
Ostatnými navrhovanými zmenami väčšinou dochádza k zvýšeniu zastavanosti územia a k zväčšovaniu zastavanej
plochy. V lokalite č. 12 grafika (hranica mestského parku) nie je v súlade s hranicami uvedených pozemkov.
Zachovanie a zvyšovanie plôch zelene je jedným zo základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky
klimatických zmien, regulácie miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti),
zadržiavanie zrážkovej vody a má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene (najmä stromy a kríky)
budú plniť aj ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu
voči celkovej zastavanej ploche. Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia
spôsobuje presúšanie, prehrievanie a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy, čo má z
dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socio-ekonomické dopady
a zároveň sa znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.
Za účelom zlepšovania stavu zložiek životného prostredia a kvality života obyvateľov mesta
navrhujeme do predloženého strategického dokumentu a do zásad a regulatív v záväznej časti
strategického dokumentu premietnuť nasledovné pripomienky a požiadavky:
- V lokalite č. 12 zachovať plochu mestského parku presne v hraniciach uvedených pozemkov podľa KNC parc.č.
793/4, 794/1, 795 796/4, 797, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 809/9 a túto plochu takto vymedziť aj v príslušnej
grafike,
- Vypracovať územnoplánovací podklad „ Územný generel zelene mesta Nové Zámky“ a na základe neho vydať
všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým budú ustanovené podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene v súlade s ust. § 69 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
- Sídliskovú zeleň vyčleniť osobitne v grafickej časti územného plánu z plôch občianskej vybavenosti a bývania.
- Zadefinovať optimálny pomer podielu plôch zelene pre zastavané územie mesta v prepočte na jedného obyvateľa
záväzne navrhnúť zeleň tak, aby z plôch určených na zeleň tvorilo percento pokryvnosti drevinami min. 60%.
- Zadefinovať regulatív, ktorý určí, že v šírke ochranného pásma vodných tokov a plôch nedôjde k zástavbe a tento
priestor vyčleniť pre sprievodnú vegetáciu (brehový porast).
- Zadefinovať regulatív náhrady v adekvátnom rozsahu a kvalite za každú stratu a záber plôch zelene.
- Zaradiť mestskú zeleň v zastavanom území mesta, interakčné prvky, biocentrá a biokoridory miestneho významu
a k nim viažuce plochy medzi verejnoprospešné stavby.
- Zadefinovať regulatív, ktorý v rámci novo navrhovaných obytných alebo iných funkčných priestorov (služieb,
obchodu a výroby) určí také usporiadanie pozemkov, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej verejnej alebo
areálovej sprievodnej zelene a stanoviť podiel zelene.
- Premietnuť do regulatív zásady adaptačnej stratégie na nepriaznivé dôsledky klímy na úrovni mesta v súlade so
Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny stanovené cit. zákonom o ochrane prírody a krajiny požaduje
zapracovať vyššie uvedené pripomienky a požiadavky do predloženého strategického dokumentu a v prípade ich
zapracovania nepožadujeme strategický dokument
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
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Na základe vyššie uvedených skutočností, povahy a rozsahu uvažovanej činnosti a po zapracovaní pripomienok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
nepožaduje, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona.“
5. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-NZ-PLO-2021/008584-02 zo dňa 22.03.2021):
„...V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, § 17, resp. § 18 zákona.
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k predloženému strategickému dokumentu
za vyššie uvedených podmienok.“
6. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-NZ-PLO-2021/008144-002 zo dňa 19.03.2021):
„...Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o lesoch pri realizácii projektu stavby treba dodržať nasledovné podmienky:
1. Ak stavebnými, resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky, je potrebné požiadať orgán štátnej
správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods.
1 zákona o lesoch.
2. V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, je potrebné požiadať o súhlasné
záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 10 ods. 2 zákona o lesoch.
Podľa § 8 ods. 3 s odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných
funkcií lesa.“
7. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (list č. OU-NZ-OCDPK-2021/09061
zo dňa 29.03.2021):
„...K dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky uvádzame, že k predmetnému
dokumentu z hľadiska dopravy a cestných komunikácií nemáme námietky za dodržania nasledovných podmienok:
- Práce v styku s cestami II a III je potrebné vykonať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN.
- Postupovať v zmysle podmienok stanovené v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR
č. 8/2020 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Všetky cyklotrasy a všetky cestné stavby v súvislosti s cestami II a III musia spĺňať príslušné STN.“
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (list č. 563/2/2021 zo dňa 16.03.2021):
„... S obsahom oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán mesta Nové Zámky – zmeny a doplnky č.1“,
predloženým Okresným úradom Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska ul.č.25 Nové
Zámky dňa 12.3.2021, zaevidovaným pod č.563/2021 sa súhlasí.
Predložené oznámenie o strategickom dokumente nie je v rozpore s požiadavkami zákona č.355/2007 Z.z.“
9. Dopravný úrad Bratislava (list č. 7162/2021/ROP-002-P/7047 zo dňa 22.03.2021):
„... 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, Vám oznamuje, že navrhované Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
neovplyvnia obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Nové Zámky a nakoľko sa v nich nenavrhuje ani
žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého
zákona. Dopravný úrad s prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente 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.“
10. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (list č. OU-NZ-OKR-2021/009046-2 zo dňa 26.03.2021):
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„...Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky ku strategickému dokumentu“
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (list č. 5467/2021-5.3
zo dňa 29.03.2021):
„...1. V katastrálnom území mesta Nové Zámky (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nové Zámky – štrkopiesky a piesky (4226)“, ktoré využíva AGROSPOL
AQUA, s.r.o., Černík,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nové Zámky – štrkopiesky a piesky (4762)“, ktoré využíva DARAMAT,
s.r.o., Nové Zámky.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
1.
Názov EZ: NZ (014) / Nové Zámky – bývalý areál Elektrosvitu
Názov lokality: bývalý areál Elektrosvitu
Druh činnosti: elektrotechnická výroba
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
2.
Názov EZ: NZ (012) / Nové Zámky – areál SAD
Názov lokality: areál SAD
Druh činnosti: garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
3.
Názov EZ: NZ (1911) / Nové Zámky – trakčná napájacia stanica
Názov lokality: trakčná napájacia stanica
Druh činnosti: energetické napájacie zariadenie
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Potvrdená environmentálna záťaž
1.
Názov EZ: NZ (2067) / Nové Zámky – bývalé prekladisko uhlia
Názov lokality: bývalé prekladisko uhlia
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
Sanovaná / rekultivovaná lokalita
1.
Názov EZ: NZ (011) / Nové Zámky – ČS PHM Slovnaft, Komárňanská
Názov lokality: CS PHM Slovnaft, Komárňanská
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
2.
Názov EZ: NZ (012) / Nové Zámky – ČS PHM Slovnaft, Nám. Hrdinov
Názov lokality: CS PHM Slovnaft, Nám. Hrdinov
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
3.
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Názov EZ: NZ (013) / Nové Zámky – ČS PHM Slovnaft, Nitrianska
Názov lokality: CS PHM Slovnaft, Nitrianska
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
Potvrdená environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita
1.
Názov EZ: NZ (013) / Nové Zámky – bývalé kasárne SA – Novocentrum
Názov lokality: bývalé kasárne SA – Novocentrum
Druh činnosti: základne po bývalej Sovietskej armáde
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
2.
Názov EZ: NZ (1789) / Nové Zámky – Rušňové depo, Cargo a. s.
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
3.
Názov EZ: NZ (015) / Nové Zámky – mestská skládka TKO
Názov lokality: mestská skládka TKO
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
4.
Názov EZ: NZ (016) / Nové Zámky – Real – H. M. – terminál
Názov lokality: Real - H. M. – terminál
Druh činnosti: skladovanie a distribúcia palív
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K > 65 )
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.
4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) prítomnosť environmentálnych záťaží NZ (1911) / Nové Zámky – trakčná napájacia stanica, NZ (2067) / Nové
Zámky – bývalé prekladisko uhlia, NZ (1789) / Nové Zámky – Rušňové depo, Cargo a. s., NZ (016) / Nové Zámky –
Real – H. M. – terminál s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v
Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom
životného prostredia.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.“
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12. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky (list č. OU-NR-OVBP1-2021/ 015372-002 zo dňa
12.04.2021):
„...K predloženému dokumentu „Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán mesta Nové Zámky – zmeny
a doplnky č.1“ Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky nemá pripomienky.“
Mesto Nové Zámky ako dotknutá obec sa k oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadrila.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu o strategickom dokumente osobitne nevyjadrila. V
zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému orgánu doručené ďalšie stanoviská
dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.
Záver
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente a prihliadal:
1. na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona: Podľa predloženého oznámenia a návrhu
strategického dokumentu sa riešia zmeny funkčného využitia územia a priestorového usporiadania v niektorých
lokalitách mesta Nové Zámky. Navrhované zmeny nezasahujú sa do katastra susedných obcí a návrhy nemajú
cezhraničný vplyv. Navrhovanú zmenu strategického dokumentu si vyžiadala zmena vo funkcii využitia územia a
zmena priestorového usporiadania. Výstupy z riešenia Zmien a doplnkov obce budú formulované v záväznej časti,
ktorou sa doplní záväzná časť platného Územného plánu mesta Nové Zámky. Všetky zmeny sú navrhované na území,
na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa ust. § 12 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
2. na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie: Navrhovanými zmenami dochádza k zmene funkčného
využitia a priestorového usporiadania, ide o pozemky v intraviláne mesta Nové Zámky. Predmetom riešenia je
usmernenie spôsobu využitia riešených lokalít:
1. - Mostná ulica - vytvorenie nového UB č. 17-22 z existujúceho UB č.17-04 s ponechaním pôvodnej funkcie a
určenia výšky na 4 NP - grafika a text záväznej časti
2. - Vajanského ulica - ponechanie pôvodnej funkcie UB č.29-06 „zmiešané územie – bývanie, občianska
vybavenosť, služby“, zmena určenia výšky na 3 NP - text záväznej časti
4. - Ulica M.R.Štefánika - vytvorenie nového UB č. 17-23 z časti existujúceho UB č.17-10 určením funkcie na
„zmiešané územie – bývanie, občianska vybavenosť, služby“ a určenia výšky na 4 NP - grafika a text záväznej časti
a smernej
5. - Andovská ulica - zmenšenie UB č. 16-31 na požadované parcely, rozšírenie UB č.16-01, zmena určenia výšky
na 4 a 5 NP v UB č.16-31 s tým, že 4 NP sa vzťahuje na objekty susediace s UB č.16-03, 16-04 a 16-07 - grafika
a text záväznej časti
6. - Jiráskova ulica - vytvorenie nového UB č.11-33 z časti existujúceho UB č.11-08, určením funkcie na „zmiešané
územie – bývanie, občianska vybavenosť, služby“ s určením výšky na 3 NP - grafika a text záväznej časti
7. - Turecká ulica - vytvorenie nového UB č.21-73 z časti existujúceho UB č.21-42, ponechaním pôvodnej funkcie
„CMZ – zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania“, určenie výšky na 3 NP - grafika a text záväznej časti
8. - Ulica Tabaková, Pavla Blahu - vytvorenie nového UB č. 21-74 z časti existujúceho UB č.21-51, ponechaním
pôvodnej funkcie „CMZ – zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania“, určenie výšky na 3 NP - grafika
a text záväznej časti
10. - Ulica Kraskova, Michalská bašta, Petőfiho, Hlavné námestie - ponechanie pôvodného bloku UB č.21-15 aj
pôvodnej funkcie „CMZ – zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania“, určenie výšky na 4 NP text záväznej časti
11. - Žerotínova bašta - ponechanie pôvodného bloku UB č.21-48 aj pôvodnej funkcie „CMZ – zmiešané územie
občianskej vybavenosti a bývania“, určenie výšky na 4 NP – text záväznej časti
12. - Ulica P.Várdayho - úprava pôvodného UB č.21-50 o časť blokov č. 21-49 a 21-51 a zelene, určenie funkcie
na „plochy zelene, parkov a parkovo upravenej zelene“. Lokalita zadefinovaná pozemkami registra CKN č. 793/4,
794/1, 795, 796/4, 797, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 809/9
– grafika a text záväznej časti
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13. - Ulica Turecká, Pribinova, Ernestova bašta - vytvorenie nových blokov UB č.21-76 a UB č.21-77 z existujúceho
UB č.21-34, ponechaním pôvodnej funkcie „CMZ – zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania“, určenie
výšky pre UB č.21-76 na 3 a 4 NP s tým, že 3 NP sa vzťahuje na objekty pri ul. Turecká, výšky pre UB 21-77 na
2 a 3 NP s tým, že 2 NP sa vzťahuje na objekty pozdĺž ulice Ernestova bašta a výšky pre UB č.21-34 na 3 NP –
grafika a text záväznej časti
14. - Ulica Považská, Vinohrady - vytvorenie nového UB č. 08-07 z časti existujúceho UB č.08-02, určením funkcie
„zmiešané územie – občianska vybavenosť, sklady, podnikanie“ – grafika a text záväznej časti, doplnenie regulatívu
R8
17. - Žerotínova bašta - vytvorenie nového UB č.21-75 z časti existujúceho UB č.21-49, určením funkcie „CMZ –
zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania“, určenie výšky na 6 NP – grafika a text záväznej časti
18. - Ulica Považská, Nový svet - pričlenenie pozemku z častí UO č.14 do UB č.13-13, ponechaním pôvodnej funkcie
UB č.13-13 na „výrobné územie, komunálna výroba, malé a stredné podnikanie“ – grafika záväznej časti
20. - Zdravotnícka ulica - pričlenenie pozemku z časti UB č.18-01 do UB č.18-13, ponechaním pôvodnej funkcie
UB č.18-13 na „obytné územie – bytové domy“, určenie výšky na 4 NP – grafika záväznej časti
21. - Doplnenie cyklotrás do výkresu „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami“ v mierke 1:10 000
23. - Doplnenie požadovaných textov do smernej aj záväznej časti ÚPN mesta Nové Zámky podľa požiadaviek SVP
24. - Úprava textu regulatívu R14 v Doplňujúcich ustanoveniach záväznej časti ÚPN mesta Nové Zámky
Riešené lokality nezasahujú do chránených území a do prvkov R-ÚSES.
3. na stanoviská doručené podľa ust. § 6 ods. 6 zákona: V stanoviskách nie sú uvedené informácie o významných
nepriaznivých vplyvoch navrhovaných zmien na zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľov, nebola
vznesená požiadavka ďalšieho posudzovania strategického dokumentu podľa zákona, požiadavky uvedené v
stanoviskách boli akceptované a premietnuté do výrokovej časti rozhodnutia.
Za podmienky dodržiavania limitov a regulatív uvedené v záväznej časti strategického dokumentu, dodržiavania
povinností na úseku ochrany a starostlivosti o zložky životného prostredia stanovené príslušnými právnymi
predpismi a dodržiavania podmienok uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa neočakávajú výrazné
negatívne vplyvy na kvalitu životného prostredia, chránené územia a zdravie ľudí, a preto bolo rozhodnuté tak ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa ust. § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto
rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Prílohy:
1. Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia - Mesto Nové Zámky
2. Mapa – LNN, skládky a radónové riziko
3. Mapový podklad s vyznačením environmentálnej záťaže (výpis IS EZ)
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224
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Doručuje sa
Mesto Nové Zámky (OVM), Hlavné námestie 1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,
812 35 Bratislava 1
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky
1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13/8354, 940 30 Nové Zámky 1
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Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2021/007624-023 zo zisťovacieho
konania na úradnej tabuli a webovom sídle obce
„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky“

Mesto Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli a webovom sídle o rozhodnutí
zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od ........................................... do .....................................................

...............................................................................
Meno, podpis a pečiatka
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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