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Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní „Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021-2027“
Popis konania / Účastníci konania
Mesto Nesvady, Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 04
Bratislava 1
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská , 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne , Družstevná 16, 945 01 Komárno
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Obec Imeľ, J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Mesto Nové Zámky, Hlavná nám.1, 940 02 Nové Zámky
Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Obec Vrbová nad Váhom, 945 01 Vrbová nad Váhom č.91
Obec Komoča, 941 21 Komoča č. 495
Obec Bajč, 946 54 Bajč č.130
Výrok
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa starostlivosti o životné prostredie § 1
a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku posudzovania 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“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021-2027“, ktoré predložil obstarávateľ – mesto Nesvady,
Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady, IČO: 00 306 606 zastúpené primátorom Zoltánom Molnárom po
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
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Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021-2027“,
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 (ďalej len „zákon“).
Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní
strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:
1. V strategickom dokumente sa musia rešpektovať všetky vyhlásené chránené územia, ako aj lokality NATURA
2000, prvky ÚSES regionálneho a nadregionálneho významu. Musia sa minimalizovať prípadné negatívne účinky
funkčných plôch na chránené územia a návrhy zásad a regulatívov nemôžu mať na chránené územia negatívny vplyv.
Musia byť zohľadnené požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny aj v zmysle Európskeho dohovoru o krajine.
2. K predmetnému strategickému dokumentu sa vyjadrila Štátna ochrana prírody SR, CHKO Dunajské luhy v
stanovisku č. CHKODL/150-001/2022 zo dňa 15.03.2022, ktoré je potrebné rešpektovať.
3. V strednodobom horizonte je potrebné rozšírením miestneho verejného kanalizačného systému a ČOV zabezpečiť
komplexné odkanalizovanie mesta – znížiť znečistenie podzemných vôd, vytvoriť podmienky pre každú domácnosť
a organizáciu v meste napojiť sa na verejný kanalizačný systém, čo by mal vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta z
hľadiska rozvoja bytovej výstavby, priemyslu a cestovného ruchu.
4. Do časti „Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a realizácia adaptačných a
mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy“ odporúčame zapracovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia
resp. navrhované opatrenia určiť aj na zlepšovanie kvality ovzdušia mesta.
5. V návrhu strategického dokumentu sú navrhované také činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené
v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné
povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. V návrhu strategického dokumentu Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania odporúča všade tam, kde je uvedený ako zdroj „Koncepcia územného rozvoja SR 2001“ doplniť „v znení
Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011“, rovnako ako „Územný plán mesta Nesvady v znení Zmien a doplnkov č. 1 a 2“.
Naopak z obsahu odporúča vypustiť ako zdroj uvádzaný „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 2020“ pretože
uvedený dokument ešte nie je vypracovaný ani schválený a je len v etape spracovania zadania.
7. V katastrálnom území mesta Nesvady (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nesvady – štrkopiesky a piesky (4317)“, ktoré využíva
AGRORENT, a.s., Nesvady,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nesvady – štrkopiesky a piesky (4761)“, ktoré využíva Obec Nesvady,
Nesvady.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
8. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
9. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:
Názov EZ: KN (018) / Nesvady – skládka TKO
Názov lokality: skládka TKO
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Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
Environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Okrem deklarovaných podmienok zo strany ŠOP SR S CHKO DL (CHKO DL/150-001/2022 zo dňa 15.03.2022)
pri realizácií navrhovaných aktivít okrem chránených území rešpektovať aj všetky krajinné prvky na území obce a
jednotlivé projekty pripraviť a realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu stavu životného prostredia.
14. Na plochách biokoridorov a biocentier vylúčiť akúkoľvek novú výstavbu a iné zásahy, ktoré by negatívne
ovplyvnili funkčnosť, kvalitu a konektivitu týchto prvkov ÚSES
15. Akčný plán pre environmentálnu oblasť“ rozšíriť o aktivity prospešné k udržiavaniu a zlepšeniu stavu krajinných
prvkov a chránených území (ako napr. aktivita na odstránenie inváznych druhov rastlín alebo dobudovanie
krajinných prvkov).
16. Pri každej projektovej aktivite bude potrebné zodpovedne sa zaoberať možnými dopadmi projektu na životné
prostredie. Niektoré aktivity a činnosti navrhované v strategickom dokumente budú predmetom vlastného procesu
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Odôvodnenie
Obstarávateľ – mesto Nesvady, Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady, IČO: 00 306 606 zastúpené
primátorom Zoltánom Molnárom ( ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 15.02.2022 Okresnému úradu Komárno,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Komárno, OSŽP”) podľa § 5 ods. 3 zákona oznámenie
o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 2027“.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 predstavuje strednodobý
plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta Nesvady na obdobie 7 rokov. Tento dokument je spracovaný
na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento dokument stanoví na základe
vypracovávaných analýz optimálny návrh priorít, opatrení a aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života miestneho
obyvateľstva a v programovom období 2021 – 2027 pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta Nesvady.
Hlavné ciele vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a
územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 je
analýza súčasného stavu mesta Nesvady, jeho možností, príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja
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a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré napomôžu rozvoju mesta Nesvady s ohľadom na potreby obyvateľov
mesta. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 stanovuje víziu
mesta do roku 2027 v 6 strategických oblastiach:
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj mesta
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Inkluzívna a moderná občianska infraštruktúra mesta
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Udržateľná dopravná a technická infraštruktúra mesta
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľov
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a realizácia adaptačných a mitigačných
opatrení zameraných na zmenu klímy
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 6: Smart Nesvady
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OÚ Komárno, OSŽP, pod-ľa § 7 zákona zisťovacie
konanie, či strategický dokument bude posudzovaný podľa zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Komárno, OSŽP podľa § 6 ods. 2) zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska rezortnému
orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Dotknutá obec – mesto Nesvady, informovala o oznámení o strategickom dokumente verej-nosť spôsobom v mieste
obvyklým a zároveň oznámila, kde a kedy možno do oznámenia nahliad-nuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bolo verej-nosti prístupné najmenej po dobu 14 dní v dňoch od
22.02.2022 do 10.03.2022.
Zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu nevyjadrila.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska:
- štátnej správy ochrany prírody a krajiny, (list č. OU-KN-OSZP-2022/004415-002 zo dňa 19.03.2022) : V
strategickom dokumente sa musia rešpektovať všetky vyhlásené chránené územia, ako aj lokality NATURA
2000, prvky ÚSES regionálneho a nadregionálneho významu. Musia sa minimalizovať prípadné negatívne účinky
funkčných plôch na chránené územia a návrhy zásad a regulatívov nemôžu mať na chránené územia negatívny vplyv.
Musia byť zohľadnené požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny aj v zmysle Európskeho dohovoru o krajine.
K predmetnému strategickému dokumentu sa vyjadrila Štátna ochrana prírody SR, CHKO Dunajské luhy v
stanovisku č. CHKODL/150-001/2022 zo dňa 15.02.2022, ktoré je potrebné rešpektovať.
Predložený strategický dokument nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté. Toto
stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
- štátnej správy odpadového hospodárstva, ( list č. OU-KN-OSZP-2022/004257-2 zo dňa 22.02.2022) : k
predmetnému strategickému dokumentu nemá pripomienky a navrhuje, aby nebol ďalej posudzovaný podľa zákona.
- štátnej vodnej správy, (list č. OU-KN-OSZP-2022/004479 zo dňa 8.3.2022) : Okresný úrad Komárno, odbor
starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente uvádza: V súčasnom období má mesto čiastočne vybudovanú kanalizáciu s príslušnou čistiarňou
odpadových vôd (ČOV).
V strednodobom horizonte je potrebné rozšírením miestneho verejného kanalizačného systému a ČOV zabezpečiť
komplexné odkanalizovanie mesta – znížiť znečistenie podzemných vôd, vytvoriť podmienky pre každú domácnosť
a organizáciu v meste napojiť sa na verejný kanalizačný systém, čo by mal vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta z
hľadiska rozvoja bytovej výstavby, priemyslu a cestovného ruchu.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté a zároveň toto
stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
- štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2022/115089-002 zo dňa 9.3.2022) : k predmetnému
strategickému dokumentu nemá pripomienky a navrhuje, aby nebol ďalej posudzovaný podľa zákona.
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2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2022/015302 zo dňa 08.03.2022) : Do časti „Strategická prioritná
rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a realizácia adaptačných a mitigačných opatrení zameraných
na zmenu klímy“ odporúčame zapracovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia resp. navrhované opatrenia určiť
aj na zlepšovanie kvality ovzdušia mesta. Na základe metodiky určenej SHMÚ boli ako rizikové oblasti určené
oblasti, kde sa zistilo znečistenie prekračujúce limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty niektorej znečisťujúcej látky
nie na základe merania, ale kde zhoršená kvalita ovzdušia vychádza na základe modelovania pre znečisťujúce látky
PM10 a PM2,5. Nadmerné znečistenia ovzdušia vychádza z vysokých emisií z lokálneho vykurovania najmä tuhým
palivom (biomasou a uhlím) a na základe zhoršených rozptylových podmienok. V okrese Komárno sa táto situácia
týka Komárna, Kolárova, Hurbanova a mesta Nesvady.
V návrhu strategického dokumentu sú navrhované také činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v
prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné
povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (list č. OU OU-NROVBP1-2022/015994-002 zo dňa 02.03.2022) : V návrhu strategického dokumentu odporúčame všade tam, kde je
uvedený ako zdroj „Koncepcia územného rozvoja SR 2001“ doplniť „v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011“,
rovnako ako „Územný plán mesta Nesvady v znení Zmien a doplnkov č. 1 a 2“.
Naopak z obsahu odporúčame vypustiť ako zdroj uvádzaný „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 2020“ pretože
uvedený dokument ešte nie je vypracovaný ani schválený a je len v etape spracovania zadania.
4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy (list č. 14779/2022 zo dňa 10.03.2022) :
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len„ministerstvo“)
na základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente mesta Nesvady Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č.
44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods.
16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods.
6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela
nasledovné stanovisko:
a) V katastrálnom území mesta Nesvady (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nesvady – štrkopiesky a piesky (4317)“, ktoré využíva
AGRORENT, a.s., Nesvady,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nesvady – štrkopiesky a piesky (4761)“, ktoré využíva Obec Nesvady,
Nesvady.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
b) V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
c) V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované environmentálne záťaže:
Názov EZ: KN (018) / Nesvady – skládka TKO
Názov lokality: skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
Environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
d) 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.
e) 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.
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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.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie dopravy (list č. 17884/2022/OSD/22707 zo dňa 23.02.2022) :
PHSR Nesvady 2021 – 2027 je strednodobý strategický plánovací dokument, ktorý na základe vypracovávaných
analýz optimálny návrh priorít, opatrení a aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva a v
programovom období 2021 – 2027 pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta Nesvady. Katastrom mesta prechádzajú cesty
III/1477, III/1494. Mesto sa nachádza v ochrannom pásme letiska Nové Zámky / LZNZ.
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR Nesvady 2021 – 2027 berie MDV SR na vedomie.
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, (list č. ORHZ-KN1-2022/000185-002 zo dňa
02.03.2022) z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
7. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy ( list č. CHKO DL/150-001/2022 zo dňa 15.03.2022) :
Do riešeného územia zasahujú nasledovné maloplošné chránené územia:
Prírodná rezervácia Listové jazero: vyhlásené Výnosom Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 na
ochranu vzácneho biotopu vodného a močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny. Prirodzené brehové porasty majú
charakter lužného lesa. Je objekt pre štúdium vodných biocenóz a ich ekologických vzťahov k abiotickým i biotickým
podmienkam prostredia. Na území PR platí 4. stupeň ochrany - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od
1.7.2004.
Chránený areál Nesvadské piesky: vyhlásené Nariadením vlády SR č. 159/2020 Z. z. z 10. júna 2020 na zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov európskeho významu Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch
(6120*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*), biotopov živočíchov európskeho významu:
tchor svetlý (Mustela eversmanii) a biotopov rastlín národného významu: kurička klbkatá (Minuartia glomerata),
kurička sivastá (Minuartia glaucina), silenka dneperská (Silene borysthenica), stavikrv piesočný (Polygonum
arenarium) a biotopu živočícha národného významu: koník stepný (Acrida ungarica). Na území CHA platí 2. a 3.
stupeň ochrany.
V riešenom území sa nachádzajú 3 chránené územia v systéme Natura 2000, z toho 2 územia európskeho významu:
SKUEV0073 Listové jazero, SKUEV0819 Vážsky Dunaj a 1 chránené vtáčie územie SKCHVU005 Dolné Považie.
SKUEV0073 Listové jazero: územie navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené
eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina
bombina) a hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi). Na území SKUEV0073 v k.ú. Nesvady platí
3. a 4. stupeň ochrany.
SKUEV0819 Vážsky Dunaj: územie navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a
horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Aluviálne lúky zväzu
Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo
nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), bobor vodný
(Castor fiber), vydra riečna (Lutra lutra), korýtko riečne (Unio crassus), boleň dravý (Aspius aspius), hrúz bieloplutvý
(Gobio albipinnatus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
šabľa krivočiara (Pelecus cultratus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), plotica lesklá (Rutilus pigus), pĺž
severný (Cobitis taenia), pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), kolok vretenovitý (Zingel streber), kolok veľký
(Zingel zingel), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus). Na území SKUEV0819 platí 2. stupeň ochrany.
SKCHVU005 Dolné Považie bolo vyhlásené na rozlohe 31 195 ha zahrňujúce alúviá Nitry, Žitavy a Dolného
Váhu. Toto územie predstavuje v rámci Slovenska jedno z významných hniezdisk stepných druhov vtákov
viazaných na otvorené biotopy nížinnej krajiny. Fragmenty mokraďových biotopov sú významnými refúgiami
pre hniezdenie vodných vtákov. Časť územia má pestrú krajinnú štruktúru a vodné, mokraďové, lúčne, lesné
a poľnohospodárske biotopy sa tu vyskytujú na relatívne malej ploche. Trávnaté typy biotopov s fragmentmi
slanísk a lúk sú významnými refúgiami vtákov v mimohniezdnom období. CHVÚ Dolné Považie bolo vyhlásené
na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
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druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky
chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
V riešenom území sú evidované plochy ktoré sú zakreslené v mape a evidované v RÚSES pod číslom:
Regionálne biocentrá:
Rbc 6 – Listové jazero, Rbc 11 – Imeľ - lesíky
Biokoridory:
RBk 5 – Martovská mokraď – Veľké lúky (Listové), RBk 1 – Rieka Nitra, RBk 2 – Rieka Žitava
Genofondové lokality (gf):
gl 8 – Listové jazero
Interakčné prvky ÚSES:
Všetky drevinové porasty, ktoré môžu tvoriť aj významné krajinné prvky, ako aj trvalé trávnaté porasty v danej
lokalite.
Pobytové a potravinové lokality chránených druhov živočíchov:
Jedná sa o väčšinu území mimo zastavaných plôch obce.
Strategický dokument PHRSR Nesvady 2021 – 2027 síce obsahuje aktivity a plány prospešné a prispejúce k
zlepšeniu stavu životného prostredia, ktoré sú uvedené v kapitole „Akčný plán pre environmentálnu oblasť“, ale
navrhované aktivity by sa dali rozšíriť aj o také, ktoré by mohli mať pozitívny dopad aj na krajinné prvky a chránené
územia na území mesta Nesvady.
Navrhovateľ v predloženom dokumente deklaruje, že PHRSR Nesvady 2021 – 2027 prioritne vychádza z platnej
územnoplánovacej dokumentácie a z aktuálnych strategických dokumentov na programové obdobie 2021 – 2027
na úrovni Európskej únie, na úrovni Slovenskej republiky a na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja, preto za
predpokladu rešpektovania legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia nie je predpoklad negatívnych vplyvov
na chránené územia a nemalo dôjsť ani k negatívnym dopadom na zložky životného prostredia.
Návrh riešenia a odôvodnenie:
Zo strany ŠOP SR S CHKO DL okrem deklarovaných podmienok žiadame pri realizácií navrhovaných aktivít okrem
chránených území rešpektovať aj všetky krajinné prvky na území obce a jednotlivé projekty pripraviť a realizovať
tak, aby nedošlo k zhoršeniu stavu životného prostredia.
Ďalej navrhujeme:
• na plochách biokoridorov a biocentier vylúčiť akúkoľvek novú výstavbu a iné zásahy, ktoré by negatívne ovplyvnili
funkčnosť, kvalitu a konektivitu týchto prvkov ÚSES,
• „Akčný plán pre environmentálnu oblasť“ rozšíriť o aktivity prospešné k udržiavaniu a zlepšeniu stavu krajinných
prvkov a chránených území (ako napr. aktivita na odstránenie inváznych druhov rastlín alebo dobudovanie
krajinných prvkov).
Pri každej projektovej aktivite bude potrebné zodpovedne sa zaoberať možnými dopadmi projektu na životné
prostredie. Niektoré aktivity a činnosti navrhované v strategickom dokumente budú predmetom vlastného procesu
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Môžeme vyhlásiť že strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady
na roky 2021 – 2027“ je z hľadiska OPaK prijateľný, s tým že budú zohľadnené environmentálne aspekty ochrany
prírody a životného prostredia.
Na základe navrhovateľom uvedených informácií môžeme konštatovať, že aktivity uvedené v predloženom
strategickom dokumente za deklarovaných a navrhovaných podmienok v budúcnosti nebudú mať nepriaznivý vplyv
na kvalitu životného prostredia dotknutého územia.
8. Obec Imeľ (list č. Z-1401/2022, S-131/2022 zo dňa 10.03.2022) : k predmetnému dokumentu neboli podané
žiadne pripomienky ani stanoviská zo strany obyvateľov obce. Strategický dokument bol zverejnený od 22.02.2022
do 09.03.2022 na úradnej tabuli a na web stránke obce Imeľ.
9. Mesto Nesvady (list č. 272-2772/2022-KK zo dňa 02.03.2022) : Mesto Nesvady ako dotknutá obec,
v zmysle § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákona/ Vám oznamuje, že
informáciu o vypracovaní strategického dokumentu zverejnila na úradnej tabuli mesta a na webovom stránke
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mesta (https://www.nesvady.sk/samosprava/uradna-tabula/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvojamesta-nesvady-2021-2027-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu-997.html?kshow=8).
Zároveň Vám v zmysle § 6 ods. 6 zákona zasielame písomné stanovisko k oznámeniu o vypracovaní strategického
dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021-2027“.
S predmetným oznámením súhlasíme bez pripomienok. Nakoľko sa nejedná o zásadnú zmenu strategického
dokumentu vyjadrujeme svoj názor, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona.
10. Mestský úrad Nové Zámky : Strategický dokument bol zverejnený od 24.02.2022 do 11.03.2022 na úradnej
tabuli.
Záver
OÚ Komárno, OSŽP v rámci zisťovacieho konania, posúdil oznámenie o strategickom dokumente a prihliadal na
kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
OÚ Komárno, OSŽP sa zaoberal všetkými požiadavkami a návrhmi a na základe výsledkov zisťovacieho konania
podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v
oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako
aj na stanoviská zainteresovaných orgánov.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona.
Poučenie
Zisťovacie konanie strategických dokumentov sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Prílohy:
- stanovisko ŠOP SR CHKO DL (CHKO DL/150-001/2022 zo dňa 15.03.2022)
- mapa v mierke 1 : 40 000 s vyznačením LNN, skládok odpadov a radónového rizika
- mapový podklad s vyznačením environmentálnej záťaže (výpis IS EZ)
( Prílohy sa zasielajú len mestu Nesvady a sú k nahliadnutiu u obstarávateľa – mesto Nesvady, Mestský úrad,
Obchodná 23, 946 51 Nesvady)
RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10178

Doručuje sa
Mesto Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov,
odb.geolog., Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05
Bratislava, Slovenská republika
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
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Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederčská , 945 01 Komárno, Slovenská republika
Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a chránenej krajinnej oblasti Dunajské
Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Obec Imeľ (OVM), Nám. J. Blaskovicsa 507, 946 52 Imeľ, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky (OVM), Hlavné námestie 1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Kolárovo (OVM), Kostolné námestie 2590, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika
Obec Vrbová nad Váhom, Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom, Slovenská republika
Obec Komoča (OVM), Komoča 495, 941 21 Komoča, Slovenská republika
Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Záhradnícka 6, 945
01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V KOMÁRNE, Družstevná 16, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Štefánikova trieda 69, 949 01
Nitra, Slovenská republika

Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2022/004157

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0021441/2022

Typ záznamu
Kombinovaný odoslaný záznam
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Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0021441/2022

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky
2021-2027"
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

13.05.2022
10:01

Bičian Martin, RNDr.

vedúci

OU-KNOSZP

vedúci odboru

Nie

Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2022/004157

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0021441/2022

Zastúpil

Typ záznamu
Kombinovaný odoslaný záznam

Poznámka

Forma originálu
hodnoverná elektronická

