OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Galanta

OU-GA-OSZP-2021/009243-017
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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
Popis konania / Účastníci konania
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 2/2021“
Obstarávateľ: Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata
Výrok
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva v súlade s § 56 písm. b) a podľa § 7 zákona
číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky
2/2021“ predloženého obstarávateľom strategického dokumentu - Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata, IČO:
306126, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 2/2021“ 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.
Odôvodnenie
Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata, IČO: 306126, predložil
Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ Galanta“) podľa § 5 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) dňa 22. 07. 2021 oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 2/2021“.
Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021 je odsúhlasiť záväzný územnoplánovací dokument pre ďalšie stupne územno-plánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb (§27 zákona č. 237/2000 Z. z.), zosúladiť navrhovaný doplnok s komplexným
riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce Pata, so zásadami organizácie územia, vecne
a časovo koordinovať jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení §1 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Hlavnými dôvodmi pre vypracovanie zmien a doplnkov 2/2021 Územného plánu obce Pata sú zámery vyplývajúce
z požiadaviek:
1. obce na čiastočnú úpravu kapitoly 1.4 záväznej časti ÚPN obce Pata,
2. občanov na novú obytnú výstavbu samostatne stojacich rodinných domov:
• v prelukách 155 - 160 (celkový počet 6 samostatne stojacich rodinných domov),
• v 2. rade za existujúcimi rodinnými domami z1 – z16 (celkový počet 16 samostatne stojacich rodinných domov),
• v 2. rade na nevyznačených pozemkoch, ktoré spĺňajú podmienky regulácie, stanovené v kap. 1.4 záväznej časti
ÚPN obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021 - zx,
• v rozvojových zámeroch RZ XI, RZ XII a RZ XIII (celkový počet 8 samostatne stojacich rodinných domov),
3. občanov na zrušenie :
• rozvojového zámeru s označením preluka 152 (pozemok registra C KN s parcelným číslom 6314/1),
• prístupovej komunikácie, južnej časti zjazdného chodníka medzi ulicami Stará Poštová a Lipová.
Celkový počet navrhovaných objektov pre funkciu bývania: 30 samostatne stojacich rod. domov.
OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov a ich zmien podľa §
56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona doručil oznámenie o strategickom
dokumente na zaujatie stanoviska obstarávateľovi, dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci a
oznámenie s miestom a časom konania konzultácie zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-2-2021
a na úradnej tabuli OÚ Galanta.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Galanta svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list
č. 42165/2021 zo dňa 04. 08. 2021:
1. V katastrálnom území obce Pata sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Trnava – horľavý zemný plyn“; určené
pre držiteľa prieskumného územia NAFTA, a.s., Bratislava – 50%, Vermilion Slovakia Exploration, s.r.o., Bratislava
s platnosťou do 31. 12. 2024.
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona. Nakoľko
podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v
súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v
územnoplánovacej dokumentácii.
2.. 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.
3. 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 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.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie. Predložené pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.
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Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, list č. KPUTT-2021/17211-4/68476/HOR zo dňa 18. 08. 2021:
Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá námietky za
podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie. Rešpektovanie ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
3. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-TT-OVBP1-2021/022860/Há zo dňa 06. 08.
2021:
Vzhľadom na to, že proces spracovávania a prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je z nášho pohľadu
postačujúci na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zosúladenie činností v
území, nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a nepožadujeme posudzovanie predloženého
strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
4. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, list č. OU-TT-OOP6-2021/022749 zo
dňa 12. 08. 2021:
Celkový požadovaný záber poľnohospodárskej pôdy v uvedených lokalitách predstavuje výmeru 2,3457 ha, z toho
0,1050 ha mimo zastavaného územia obce. V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné
postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z..
Z hľadiska kvality poľnohospodárskej pôdy určenej na záber sa mimo zastavaného územia obce Pata nachádza
poľnohospodárska pôda o výmere 0,1050 ha, zaradená podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek do
6. skupiny (kód BPEJ 0035001), ktorá nie je evidovaná v Zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v
príslušnom k. ú. podľa prílohy č. 2 Nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy.
Vzhľadom k adekvátnemu a odôvodnenému záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza predovšetkým
v lokalitách v zastavanom území obce, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát
nemá k strategickému dokumentu „Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky 2/2021“ z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie. Upozornenie na realizáciu záberu poľnohospodárskej pôdy je
premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
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5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, list č. OU-TT-OSZP2-2021/022767/Pu zo dňa 23. 08. 2021:
Navrhované zmeny sa nachádzajú v krajine, kde podľa zákona platí 1. stupeň ochrany a uplatňujú sa tu všeobecné
podmienky ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona.
Realizáciou predložených zmien nie je predpokladaný významný negatívny vplyv na chránené územia národnej
sústavy ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000 (chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu), ani prvkov ÚSES.
Na základe uvedeného nepožadujeme ďalšie posudzovanie predloženého Územného plánu obce Pata Zmeny a
doplnky 2/2021.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-TT-OSZP2-2021/020135/Ja
zo dňa 20. 078. 2021:
Ako cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k Vašej žiadosti o stanovisko k zmenám a doplnkom
po ich preštudovaní zaujímame nasledovné stanovisko:
- katastrálnym územím obce sú vedené cesty III. triedy, ktorých štátnu správu vykonáva Okresný úrad Galanta,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- k. ú. obce je vedená tiež rýchlostná cesta R1, vo veci ktorej je príslušným orgánom štátnej správy na úseku
pozemných komunikácií Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
- z hľadiska záujmov ciest I. triedy nemáme k zmenám a doplnkom územného plánu pripomienky, je potrebné
rešpektovať stanovisko MDaV SR a Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
ako príslušných cestných správnych orgánov,
- k návrhu dopravy v kap. 3.13.2 nemáme pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko s upozorneniami sa berie na vedomie. Predložené zmeny územného plánu nezasahujú do
ochranného pásma rýchlostnej cesty R1.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, list č. AA/2021/01106/004408 Pa zo dňa 10. 08.
2021:
S návrhom strategického dokumentu „Územný plán obce Pata – Zmeny a doplnky č. 2/2021 sa súhlasí.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Predložené stanovisko sa berie na vedomie. Dotknutý orgán v predloženom stanovisku súhlasí s návrhom
strategického dokumentu.
8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-GAOSZP-2021/009415-002 zo dňa 04. 08. 2021:
Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia vykonávanej tunajším úradom k oznámeniu o strategickom dokumente
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 2/2021 obstarávateľa Obec Pata nemáme pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
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Predložené stanovisko sa berie na vedomie.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
9. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-GA-OSZP-2021/009319-002
zo dňa 12. 08. 2021:
Predložený strategický dokument „Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky 2/2021“ sa dotýka ochrany cesty
III/1313 ako aj miestnych ciest v k.ú. obce Pata. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty je obec
Pata.
S predloženým strategickým dokumentom súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
1. Napojenie miestnych ciest a vjazdov z dôvodu funkčného využitia dotknutého územia na existujúcu cestnú sieť,
naprojektovať v ďalšom stupni dokumentácie v zmysle platných STN 736110, STN 736102 a STN 736101.
2. Umiestnenie stavebných objektov mimo zastavaného územia obce osádzať za ochranné pásmo cesty III/1313
(min. 20 m od osi vozovky).
3. V prípade rozvojových zámerov bývania v rodinných domoch v blízkosti cestnej siete, odporúčame posúdiť
nepriaznivý vplyv dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhl. 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 na životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
4. V prípade, že bude zástavba situovaná v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku, územný plán obce musí
navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy a zaviazať investora stavby na
ich realizáciu.
Predložené stanovisko sa berie na vedomie. Predložené pripomienky sú premietnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dotknutý orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia, ktoré by bránili realizácii zmien a
doplnkov strategického dokumentu. K potrebe posudzovania strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
10. Obec Pusté Sady, list č. 215/2021 zo dňa 09. 08. 2021: S predloženým oznámením o strategickom dokumente
súhlasí.
11. Obec Báb, list č. OcÚ Báb 004-086/2021 zo dňa 17. 08. 2021: K predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente nemá pripomienky.
12. Obec Hájske, list č. 400/2021-2 zo dňa 17. 08. 2021: K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
nemá pripomienky.
- oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené dňa 05. 08. 2021,
- oznámenie o strategickom dokumente bolo zvesené dňa 20. 08. 2021.
Záver
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 zákona č.
24/2006 Z. z. posúdil navrhovanú zmenu územnoplánovacej dokumentácie, jej charakter, umiestnenie v území, pre
ktoré je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, pričom prihliadal najmä na kritériá pre zisťovacie konanie
podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 citovaného zákona, význam očakávaných vplyvov
na životné prostredie a stanoviská predložené v zisťovacom konaní.
Celkove bolo na OÚ Galanta doručených 12 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných dotknutých
orgánov, z ktorých 2 dotknuté orgány nepožadujú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z. z. a 10- dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk boli 2 súhlasné bez pripomienok, 4 s podmienkami,
pripomienkami, upozorneniami a 5 bez pripomienok.
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Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente nezaslala obec Pata, obec Šintava, obec Šoporňa, Krajské
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta,
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie /
ochrana prírody a krajiny, štátna správa ochrany vôd, odpadové hospodárstvo/.
Dotknutej verejnosti určenej podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade s § 6 zákona
č. 24/2006 Z. z. spôsobom v mieste obvyklým /na úradnej tabuli dotknutých obcí, na úradnej tabuli OÚ Galanta a
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-2-2021
OÚ Galanta určil v informácii pre dotknutú verejnosť miesto a čas konzultácií k oznámeniu o strategickom
dokumente podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z.
V stanovenej lehote dotknutá verejnosť nevyužila konzultáciu k oznámeniu o strategickom dokumente a nepredložila
žiadne písomné stanovisko.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z požiadaviek účastníkov procesu posudzovania strategického dokumentu
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom, resp. povoľovacom
procese činností, ktoré budú súčasťou nového funkčného využitia lokality, predstavujúcej zmenu územného plánu
obce :
1. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. 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 MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia
pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
2. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
3. V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z..
4. Napojenie miestnych ciest a vjazdov z dôvodu funkčného využitia dotknutého územia na existujúcu cestnú sieť,
naprojektovať v ďalšom stupni dokumentácie v zmysle platných STN 736110, STN 736102 a STN 736101.
5. Umiestnenie stavebných objektov mimo zastavaného územia obce osádzať za ochranné pásmo cesty III/1313
(min. 20 m od osi vozovky).
6. V prípade rozvojových zámerov bývania v rodinných domoch v blízkosti cestnej siete, odporúčame posúdiť
nepriaznivý vplyv dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhl. 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 na životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že bude zástavba situovaná v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku, územný plán obce musí
navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy a zaviazať investora stavby na
ich realizáciu.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie strategického dokumentu sa nevykonáva podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, a
preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Na vedomie
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
3. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
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5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta
7. Okresný úrad Trnava, , Kollárova 8, 917 02 Trnava:
• odbor výstavby a bytovej politiky
• odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja
• odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v pôsobnosti kraja
8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 22, 917 77 Trnava
9. Okresný úrad Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
• odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
• odbor krízového riadenia,
• odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany vôd)
10. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa
Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata, Slovenská republika
Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, Slovenská republika
Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, Slovenská republika
Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady, Slovenská republika
Obec Báb, Báb 465, 951 34 Báb, Slovenská republika
Obec Hájske, Hájske 410, 951 33 Hájske, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor manažmentu povodí a ochrany pred
povodňami, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 62/2352, 924 81 Galanta 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 1
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