odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Číslo: OU-NZ-OSZP-2018/018880-15-Hr

V Nových Zámkoch 27.12.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol na základe ustanovenia § 29
citovaného zákona a predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia
závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“, ktorý predložil navrhovateľ
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: Združenie agropodnikateľov, družstvo , Veľká
Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou po ukončení zisťovacieho konania nasledovne:
Navrhovaná činnosť „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové
zariadenia“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, realizovaná na
pozemkoch parcelné čísla C KN 5218, 5227, 5233 v katastrálnom území Dvory nad Žitavou,
ktorej účelom je modernizácia závlahového systému „ZP Fölsőtag – Dvora SPS1“, ktorá bude
spočívať vo výmene zastaralých pásových zavlažovačov s nerovnomerným postrekom vody za
moderné pásové zavlažovače s lepšou distribúciou závlahovej vody, obstaranie nového
mobilného čerpacieho dieselagregátu a prenosného rýchlospojkového potrubia s hydrantmi

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. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať
o povolenie podľa osobitných predpisov.
V procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné
zohľadniť a rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné
prostredie:
1. Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), aktualizovať
povolenie na osobitné užívanie vôd.
2. Navrhovanou činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť
vôd, nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
3. Zabrániť vhodnými opatreniami nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
4. Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 593/2006 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie.
5. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas realizácie navrhovanej činnosti a aj
počas prevádzky navrhovanej činnosti.
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6. Eliminovať nežiaduce vplyvy na poľnohospodársku pôdu pri realizácii navrhovanej
činnosti.
7. Navrhovaná činnosť nesmie mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti okolitej
poľnohospodárskej pôdy a musí rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších
predpisov.
8. Dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon
č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia citovaného zákona o odpadoch.

ODÔVODNENIE
Navrhovateľ: Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká Komárňanská 5, 941
31 Dvory nad Žitavou (ďalej len „navrhovateľ), predložil Okresnému úradu Nové Zámky,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“) podľa § 29 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“) dňa 23.11.2018 oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti - „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“
(ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 11.
Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 3. Vodohospodárske projekty pre
poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna
ochrana pôd, úpravy pozemkov, časť B – od 10 ha do 500 ha, podlieha zisťovaciemu konaniu,
ktoré správny orgán vykonal podľa § 29 zákona.
Správny orgán začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia
oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti.
V rámci zisťovacieho konania správny orgán rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 27.11.2018. Správny orgán zverejnil
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na
adrese:http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zavlahoveho-systemu-mobilne zavlahove
- zariadenia dňa 28.11.2018.
Popis navrhovanej činnosti:
Existujúci stav
Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou má prenajatý závlahový
systém „ZP Fölsőtag – Dvora SPS1“, ktorého správcom sú Hydromelorácie š.p., zavlažiteľná
výmera je 496 ha. Na zavlažovanie špeciálnych plodín sa používajú staršie typy pásových
zavlažovačov, ktoré majú vyššie nároky na spotrebu vody a energie v porovnaní so súčasnou
modernou zavlažovacou technikou.
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Navrhovaná zmena
V rámci modernizácie závlahového systému sa investor rozhodol obstarať 5 kusov
moderných pásových zavlažovačov - PZ typ 110 – 400 s dvojkolesovým podvozkom. Ďalej
dôjde k obstaraniu nového mobilného čerpacieho diesel agregátu (Q=320 m3/h, H=110 m)
a prenosného rýchlospojkového potrubia s hydrantmi (DN 200, dĺžka cca 576 m).
Navrhované pásové zavlažovače obsahujú nové inovatívne prvky, ktoré robia závlahový
manažment ľahšie ovládateľný, precíznejší, stabilnejší a hospodárnejší. Všetky časti
zavlažovacích strojov sú precízne optimalizované a závlahový manažment je pre ich obsluhu
a kvalitu zavlažovania pohodlnejší a presnejší a teda aj ekonomicky hospodárnejší.
Zdrojom vody pre závlahy je vodná nádrž Štrkovisko Dvory, z ktorej bude voda
odoberaná v mieste pôvodnej závlahovej čerpacej stanice SPS (ev.č. 5207206006).
Projektovaná kapacita závlahovej čerpacej stanice bude Q=90 l/s pri výtlaku H=110,0 m.
Pri priemernom závlahovom množstve 1 200 m3/ha celková potreba závlahovej vody
predstavovala cca 595 000 m3 za priemerný rok.
Použitím nových pásových zavlažovačov sa zlepší distribúcia závlahovej vody po ploche
a intenzita rozstreku vody bude prispôsobená intenzite vsaku vody do pôdy a tým sa budú
znižovať straty vody výparom a odtokom. Takto možno predpokladať potenciálnu úsporu vody
oproti starým zavlažovačom na úrovni 10 – 15%.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie
vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie:

Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Záujmové územie tvorí poľnohospodárska pôda obhospodarovaná navrhovateľom činnosti.
Čerpacia stanica – mobilný čerpadlový diesel agregát bude pristavený pri vodnej nádrži
Štrkovisko Dvory, odkiaľ bude čerpaná závlahová voda a povrchovým rozvodným potrubím
bude privádzaná do potrubia pásových zavlažovačov, ktoré sa budú pohybovať po
obhospodarovaných kultúrnych dieloch poľnohospodárskej pôdy.
Keďže sa jedná o mobilné zariadenia ( čerpacia stanica a mobilné zavlažovače)
a povrchové rozvodné potrubie, k záberu poľnohospodárskej ani inej pôdy nedochádza.
Spotreba vody
Zdrojom vody pre navrhované pásové zavlažovače je vodná nádrž Štrkovisko Dvory,
z ktorej bude voda odoberaná v mieste pôvodnej závlahovej čerpacej stanice SPS (ev.č.
5207206006). Pri priemernom závlahovom množstve 1 200 m3/ha celková potreba závlahovej
vody predstavovala cca 595 000 m3 za priemerný rok. Pri použití nových moderných pásových
zavlažovačov a súčasnej štruktúre pestovaných plodín je vypočítaná potencionálna potreba vody
na zavlažiteľnú výmeru 396 000 m3, čo predstavu úsporu závlahovej vody v porovnaní
s pôvodnými zavlažovačmi.
Spotreba energií a palív
Elektrická energia pre potreby čerpania vody bude zabezpečená jej výrobou diesel
agregátom, typ mobilný čerpadlový diesel agregát s parametrami Q=320m3/h, H=110 m,
nasávanie DN 250 a výtlak DN 200.
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Spotreba tepla
Navrhovaná činnosť je bez potreby tepelnej energie.
Dopravná a iná infraštruktúra
Prevádzka navrhovanej činnosti je bez nároku na infraštruktúru.

Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne stavebné práce, nakoľko sa jedná
o mobilné technologické zariadenia, teda realizáciou nebudú vznikať žiadne emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Počas prevádzka navrhovanej činnosti budú do ovzdušia vypúšťané emisie z prevádzky
mobilného čerpadlového diesel agregátu s predpokladaným menovitým tepelným príkonom do
300 kW, čo bude malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Vody
Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik žiadnych odpadových vôd, nie je
potrebné budovanie splaškovej ani dažďovej kanalizácie.
Spôsob nakladania s odpadmi
S odpadmi ktoré môžu vznikať počas prevádzky bude nakladané v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Vzniknuté odpady budú
zhromažďované a utriedené podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch
a príslušných vykonávacích právnych predpisov. Vzniknutý odpad bude zhodnocovaný, resp.
zneškodňovaný v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve v najbližšom
vhodnom zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu.
Zdroje hluku, vibrácií a zápachu
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom vibrácií, žiarenia ani zápachu.
Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície)
Vyvolané investície sa nepredpokladajú.

V zákonom stanovenom termíne doručili na správny orgán písomné stanoviská nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja ( list č. OU-NR-OSZP2-2018/044114 zo dňa
06.12.2018):
„ ... V dotknutej lokalite sa nachádza Chránené vtáčie územie Dolné Považie. Z toho dôvodu
je potrebné rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 593/2006 Z.z.,
ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej
činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
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2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky (list č. 4654/2018 zo dňa
05.12.2018):
„ ... Súhlasí sa s návrhom Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Nové
Zámky, Podzámska ul.č.25, Nové Zámky, doručeným dňa 28.11.2018 elektronickou formou
– oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov - „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové
zariadenia“, na pozemkoch parc.č.CKN 5218, 5227, 5233 v k.ú obce Dvory nad Žitavou.
... Po preštudovaní zverejneného materiálu, navrhujem upustiť od posudzovania oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti 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 Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.: OU-NZ-OSZP2018/019172-02-Hr zo dňa 11.12.2018 ):

-

-

-

„... ochrana ovzdušia:
Orgán ochrany ovzdušia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia
závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“, navrhovateľ Združenie
agropodnikateľov, družstvo , Dvory nad Žitavou nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie
posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
odpadové hospodárstvo:
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán
odpadového hospodárstva nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia
závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“, pre žiadateľa Združenie
agropodnikateľov, družstvo, Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou.
Z hľadiska odpadového hospodárstva nepožadujeme ďalšie posudzovanie v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ochrana vôd:
Predmetom navrhovanej činnosti je obstaranie 5 kusov zavlažovačov, mobilný
čerpadlový agregát a prenosné rýchlospojkové potrubie. Navrhované moderné pásové
zavlažovače sú kompatibilné s existujúcim funkčným závlahovým systémom.
Navrhovateľom je Združenie agropodnikateľov, družstvo , Veľká Komárňanská 5, Dvory nad
Žitavou.
Orgán ochrany vôd nemá námietky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti a netrvá na tom, aby bola uvedená zmena navrhovanej činnosti ďalej posudzovaná
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Keďže navrhované množstvo odoberanej vody prekračuje rozhodnutím bývalého
Obvodného úradu životného prostredia Nové Zámky č. 2012/1109-03-Pr zo dňa 28.5.2012
povolené množstvo odoberanej vody zo štrkoviska Dvory, musí odberateľ v dostatočnom
predstihu požiadať o zmenu uvedeného povolenia na osobitné užívanie vôd.
ochrana prírody a krajiny:
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany
prírody a krajiny nemá námietky k predloženému zámeru „Modernizácia závlahového
systému – mobilné závlahové zariadenia“ a nežiada ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006

6. strana rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2018/01880-15-Hr
____________________________________________________________________________________________

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenie niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov.
Na základe vyššie uvedených skutočností, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje, aby bola
zmena navrhovanej činnosti posudzovaná podľa zákona.“
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (list č. ORHZNZ2-2018/000538-002 zo dňa 03.12.2018) :
„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch ako dotknutý
orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po
preštudovaní zámeru činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.“
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (list č. 28310/2018 zo dňa 05.12.2018):
„ Na základe Vášho upovedomenia o začatí konania vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
definovanej ako „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“,
vypracovaného podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Združením agropodnikateľov, družstva so sídlom Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad
Žitavou, Vám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
rezortný orgán oznamuje, že k tomuto konaniu nemá pripomienky.
Vo Vašom liste MPRV SR žiadate aj o vyjadrenie názoru, či uvedený zámer má byť
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, avšak relevantné
posúdenie tejto otázky je mimo pôsobnosti MPRV SR, nakoľko ide o problematiku, ktoré je
podľa §16 písm. f) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy vyhradená rezortu životného prostredia.“
Dotknutá obec Dvory nad Žitavou sa k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
nevyjadrila.
6. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona :
Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava ( list zo
dňa 30.11.2018) má k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia závlahového
systému – mobilné závlahové zariadenia“ nasledovné pripomienky:
1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu
s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
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5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
6. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na
rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto
téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach . Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
7. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť
a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane
ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
8. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
9. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
10. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
11. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé
pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf ) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení.
13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto
pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Modernizácia závlahového systému - mobilné závlahové zariadenia“ podľa tohto zákona
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach
záverečného stanoviska akceptovať.
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V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Modernizácia závlahového systému mobilné závlahové zariadenia“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie
jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a
zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu
EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela ).
 Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/ ). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
 Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť
podľa §20a zákona EIA.
Správny orgán ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie so
vznesenými pripomienkami a požiadavkami dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti
oboznámil navrhovateľa. Dňa 12.12.2018 bolo na správny orgán doručené vyjadrenie
navrhovateľa k stanovisku občianskeho združenia ,,Združenie bytových samospráv“ zo dňa
30. 11. 2018. Navrhovateľ uvádza k pripomienkam nasledovné:
K bodu: 1.– 2.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia jestvujúceho závlahového systému a to
konkrétne : obstaranie 5 kusov nových moderných mobilných pásových zavlažovačov, ktoré
doplnia 5 starých pásových zavlažovačov, mobilný čerpadlový agregát a doplnenie rúrových
rozvodov o prenosné rýchlospojkové potrubie.
Navrhovaná zmena nevyžaduje žiadny výrub zelene ani úpravu terénu, nebude sa vykonávať ani
žiadna sadbová výsadba nakoľko sa jedná o poľnohospodársku činnosť – zavlažovanie.
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Jestvujúci stav prírody a krajiny v danej lokalite nie je danou činnosťou nijak ovplyvnený preto
nevzniká potreba vypracovať dokument na jeho ochranu.
K bodu: 3.-4.
Opis spôsobu dodržiavania ustanovení zákona o vodách s jasným dôrazom na ochranu
povrchových a podzemných vôd je podrobne opísaný v dokumente EIA na str. č.20 a 21.
K bodu: 5.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia jestvujúceho závlahového systému a to
konkrétne : obstaranie 5 kusov nových moderných mobilných pásových zavlažovačov, ktoré
doplnia 5 starých pásových zavlažovačov, mobilný čerpadlový agregát a doplnenie rúrových
rozvodov o prenosné rýchlospojkové potrubie.
Navrhovaná činnosť sa týka poľnohospodárskej činnosti – zavlažovanie poľnohospodárskych
plodín na poľnohospodárskej pôde mimo zastavanej častí obce, zmena navrhovanej činnosti nie
je v dotyku s verejným priestranstvom a nevyžaduje žiadne stavebné ani záhradnícke činnosti
preto realizácia dažďových záhrad nie je možná.
K bodu: 6.
Hospodárenie Združenia agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou je zamerané na
rastlinnú produkciu a živočíšnu produkciu (chov HD s produkciou mlieka). Potreba závlah
vyplýva z vlahovej potreby pestovaných plodín a s pribúdajúcimi problémami so suchom
(nedostatok zrážok) najmä v letnom období. Zdrojom vody pre závlahy je vodná nádrž –
Štrkovisko Dvory, z ktorej bude voda odoberaná v mieste pôvodnej závlahovej čerpacej stanice
SPS (evč. 5207206006), na základe platného vodoprávneho povolenia 2012/1109-03-Pr zo dňa
28.5.2012 vydaného Obvodným úrad ŽP Nové Zámky, odbor ochrany zložiek ŽP .
Vo vzťahu zachovania trvalej udržateľnosti Štrkoviska Dvory ( správny vodný režim ), ktoré je
zdrojom závlahovej vody, je dôležité dodržiavanie podmienok povolenia na ich odber udelené
príslušným orgánom štátnej vodnej správy a to najmä:
 neprekročiť povolený ročný objem odobranej vody, odberateľ je povinný vykonávať
meranie odoberaného množstva a viesť prevádzkový denník
 neprekročiť časový interval odberu: máj - august
 začiatok a koniec odberu závlahovej vody musí byť vopred oznámený zástupcovi správcu
vodného toku
 odobrané množstvo vody musí odberateľ písomne oznámiť správcovi povrchovej vody
 počas odberu musí odberateľ zabezpečiť stálu obsluhu
V prípade vážnych prevádzkových dôvodov ( extrémne suchá, nesplnenie podmienok správcu)
môže správca dodávku vody prerušiť resp. obmedziť.
K bodu: 7.
Jedná o zisťovacie konanie zmeny jestvujúcej činnosti, pre ktorú príslušný zákon č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na ŽP v z.n.p. variantné riešenie nevyžaduje.
K bodu: 8.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia jestvujúceho závlahového systému a to
konkrétne : obstaranie 5 kusov nových moderných mobilných pásových zavlažovačov, ktoré
doplnia 5 starých pásových zavlažovačov, mobilný čerpadlový agregát a doplnenie rúrových
rozvodov o prenosné rýchlospojkové potrubie.
Z charakteru uvedenej zmeny jestvujúcej činnosti nevzniká potreba aktuálneho geologického
alebo hydrogeologického prieskumu.
K bodu: 9.
Realizáciou posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne vodné stavby, pre
ktoré je potrebný hydraulický výpočet.
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K bodu: 10.,11. a 12.
Opis spôsobu dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch je podrobne opísaný v dokumente
EIA na str. č.9 a 10.
Záväzné opatrenia POH SR sú premietnuté do POH kraja a následne POH jednotlivých obcí.
Každá obec SR má vlastným VZN schváleným obecným zastupiteľstvom upravený spôsob
nakladanie s odpadmi v jeho katastri. Dôsledné dodržiavanie požiadaviek VZN obce, v tomto
prípade obce Dvory nad Žitavou, je vlastne dodržiavaním záväzných opatrení POH SR.
K bodu: 13.
Účelom zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP je zistiť, opísať a vyhodnotiť
priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhod
a nevýhody navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré
zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo
zabránia poškodzovaniu životného prostredia a nemenej dôležitým účelom je získať odborný
podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že celý proces hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné
prostredie sa sústreďuje na jej „environmentálny“ rozmer t.z. naše stanovisko sa sústreďuje
rovnako na manuály riadenia krízových situácií a havárií s vplyvom na ŽP.
V prvom rade uvádzame, že technologické riešenie posudzovanej činnosti je navrhnuté v súlade
so všetkými súčasne platnými právnymi predpismi o ochrane ŽP a zdravia ľudí. Navrhovaná
činnosť predstavuje najlepšie dostupné spôsoby riešenia v danom území nielen pre prevádzku ale
aj na predchádzanie krízových a havarijných situácií.
Jestvujúca prevádzka navrhovateľa má vypracované a schválené prevádzkové poriadky
(manuály riadenia) pre: nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzku zdroja znečisťovania
ovzdušia, pre nakladanie s odpadovými vodami, všetky podľa požiadaviek súčasne platnej
legislatívy o ŽP.
Navrhovateľ má vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku (Havarijný
plán) podľa požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorý bude schválený príslušným
orgánom štátnej vodnej správy (SIŽP) a so schváleným Havarijným plánom budú oboznámení
všetci zamestnanci pri realizácii navrhovanej činnosti.
Na prevádzke navrhovateľa je ustanovená funkcia vodohospodára v zmysle § 70 vodného
zákona, ktorého povinnosti sú najmä:
a) sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok
udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
b) viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu
alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
c) požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové
vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na
znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva
a škodlivosti odpadových vôd,
d) oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.
Pri prevádzke riešenej činnosti bude dodržiavaný základný legislatívny predpis- zákon č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pri používaní pracovných prostriedkov sa bude dodržiavať Nariadenie vlády SR
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č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov.
K bodu: 14.
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber novej poľnohospodárskej pôdy, jedná sa
o jestvujúcu činnosť na rovnakých kultúrnych dieloch poľnohospodárskej pôdy, na ktorých
prebieha zavlažovanie od roku 1985 až doposiaľ.
K bodu: 15.
Podľa § 24 odst. 2 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť má postavenie účastníka
v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4.
Kontrola správnosti uplatnenia postupu je v kompetencii príslušného orgánu posudzovania
vplyvov na ŽP, ktorým je OU Noví Zámky, odbor starostlivosti o ŽP.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie je spracované podľa
požiadaviek Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom všetky
kapitoly sú rozpracované tak, že vplyvy na jednotlivé zložky ŽP sú jasne definované
a vyhodnotené.
Máme za to, že predložený dokument EIA dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej
činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia
prevádzky s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.
Ďalšie posudzovanie neprinesie žiadne nové poznatky v danej oblasti a z tohto titulu ho
považujeme za bezúčelné.
Vo vzťahu k vyjadreniu Združenia domových samospráv, Bratislava zo dňa 30.11.2018,
správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť „Modernizácia závlahového systému –
mobilné závlahové zariadenia“ sa bude realizovať na pozemkoch mimo zastavaného územia
obce, na ktorých sa realizuje aj v súčasnosti poľnohospodárska výroba.
So vznesenými pripomienkami a požiadavkami Združenia domových samospráva sa
správny orgán oboznámil, preskúmal ich a k jednotlivým pripomienkam a požiadavkám uvádza
nasledovné:
Pripomienka č. 1: Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú uvedené v rámci
predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom navrhovateľ sa bude riadiť
požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacieho
konaní pre navrhovanú činnosť. V súvislosti so zámerom nedochádza k žiadnemu výrubu
stromov. V dotknutej lokalite sa nachádza CHVÚ Dolné Považie, rešpektovať obmedzenia
vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 593/2006 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie je
podmienkou rozhodnutia.
Pripomienka č. 2: STN 83 7010 Ochrana prírody sa týka ošetrovania, udržiavania a ochrany
stromovej vegetácie. Ostatné STN sa týkajú sadových úprav. Realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti
ochrany zelene. V súvislosti s realizáciou zámeru nedochádza k žiadnemu výrubu stromov,
zakladaniu trávnikov a pod. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamieta
ju.
Pripomienka č. 3: Dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o vodách, ako aj aktualizácia
povolenia na osobitné užívanie vôd je podmienkou rozhodnutia.
Pripomienka č. 4: Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek
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uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z
povinností navrhovateľa, resp. realizátora navrhovanej činnosti – podmienka rozhodnutia.
Pripomienka č. 5: Akceptované pri spracovaní zámeru. Príslušný orgán považuje požiadavku za
splnenú.
Pripomienka č. 6: Predmetom zámeru je zabezpečovanie správneho vodného režimu v riešenom
území a efektívneho nakladania so závlahovou vodou vrátane opatrení na úsporu vody.
Navrhnuté opatrenia prispejú k udržiavaniu ekologickej stability územia. Nakladanie s vodami
bude realizované v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd – podmienka rozhodnutia.
Pripomienka č.7: Ide o zmenu navrhovanej činnosti, zákon nerieši požiadavku variantného
riešenia, pripomienka je bezpredmetná.
Pripomienka č.8: Nebol spracovaný geologický a hydrogeologický prieskumu, nakoľko zdroj
zavlažovacej vody je existujúci a je vydané povolenie na odber podzemných vôd. Vybudovaním
závlah nedôjde k zmene geológie a hydrogeológie územia. Príslušný orgán považuje požiadavku
za neopodstatnenú a zamieta ju.
Pripomienka č.9: ORL, dažďová a odpadová kanalizácia nie sú predmetom navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje realizáciu takýchto vodných stavieb. Príslušný orgán
považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamieta ju.
Pripomienka č.10: Akceptované pri spracovaní zámeru. Príslušný orgán považuje požiadavku za
splnenú.
Pripomienka č.11: Všetky technologické časti a materiály pre realizáciu činnosti budú
certifikované. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamieta ju.
Pripomienka č.12:
Zámer je v súlade s opatreniami platného Programu odpadového
hospodárstva. Príslušný orgán považuje požiadavku za splnenú.
Pripomienka č. 13: Charakter prevádzky zavlažovacieho systému nevyžaduje manuál krízového
riadenia. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamieta ju.
Pripomienka č. 14: Vyplýva pre navrhovateľa zo zákona a legislatívnych požiadaviek uvedených
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností
navrhovateľa – podmienka rozhodnutia.
Pripomienka č. 15: Požiadavka je v súlade s ustanoveniami zákona č.24/2006 Z.z., ktorú
príslušný orgán splnil. Povoľujúce orgány, ktoré budú povoľovať navrhovanú činnosť,
v povoľovacích konaniach podľa osobitných zákonov sú povinné, okrem iného, neopomenúť aj
okruh účastníkov zo zisťovacieho konania, ktorý nadobudli postavenie účastníka konania
v zmysle zákona č. 21/2006 Z.z.. Nakoľko je požiadavka riešená v zmysle platnej legislatívy, jej
splnenie je stanovené zákonmi, nezávisle na podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
K ďalším podmienkam vo vyjadrení Združenia domových samospráv správny orgán uvádza:




Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
- Akceptované pri spracovaní zámeru, navrhovaná zmena sa týka existujúcej činnosti,
dodržiavanie zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov je podmienkou
rozhodnutia.
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
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Parkoviská nie sú predmetom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť si
nevyžaduje realizáciu uvedených vodných stavieb. Príslušný orgán považuje
požiadavku za neopodstatnenú a zamieta ju.
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť
v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

-

Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a
súvisiace pripomienky sú akceptované v podmienkach rozhodnutia.

Listom č. OU-NZ-OSZP-2018/018880-13-Hr zo dňa 18.01.2018 správny orgán oboznámil
podľa §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania - Združenie agropodnikateľov,
družstvo , Dvory nad Žitavou , Obec Dvory nad Žitavou a Združenie domových samospráv,
Bratislava s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia za účelom
možnosti vyjadriť sa k nim. Účastníci konania - Združenie agropodnikateľov, družstvo , Dvory
nad Žitavou , Obec Dvory nad Žitavou svoje právo oboznámiť sa s podkladmi konania nevyužili.
Združenie domových samospráv, Bratislava na základe oboznámenia zaslalo dňa 19.12.2018
e-mailom „Žiadosť o poučenie podľa § 3 ods. 2 Správneho poriadku a kópiu podkladov podľa
§ 23 ods. 1 Správneho poriadku“.
K žiadosti uvádzame nasledovné:
Združenie domových samospráv Bratislava, ako účastník konania má možnosť vyjadriť
sa k podkladom, k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť doplnenie pred vydaním
rozhodnutia v stanovenej lehote. Ako účastník konania má podľa § 23 ods. 1 správneho
poriadku právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s
výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o
hlasovaní iným spôsobom. Podľa § 23 ods. 4 správneho poriadku správny orgán poskytuje kópie
spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením
technických nosičov a s ich odoslaním v súlade s pokynom prednostu OU Nové Zámky číslo
OU-NZ-OO-2018/002411 o stanovení výšky úhrady materiálových nákladov spojených so
zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií
spisov podľa ustanovenia § 23 od. 4 zákona č. 71/Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
Citované ustanovenie správneho poriadku sa vzťahuje na inštitút nazerania do spisu a pre
správny orgán z neho nevyplýva povinnosť zasielať účastníkom konania kópie spisu v rámci
oboznamovania účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku (napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava 5S/234/2013) .
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Združenie domových samospráv Bratislava toto právo oboznámiť sa s podkladmi konania,
nahliadnuť do spisu, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie nevyužilo.
Čo sa týka časti poučenia podľa § 3 ods. 2 Správneho poriadku, ale aj pomoci podľa § 55
písm. h) resp. 56 písm. e) zákona správny orgán informoval verejnosť o zmene navrhovanej
činnosti a sprístupnení zámeru podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona v Informačnom systéme
EIA/SEA, na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky a dotknutá obec o zmene
navrhovanej činnosti informovala na úradnej tabuli a svojom webovom sídle.
V oboznámení č. OU-NZ-OSZP-2018/018880-13-Hr zo dňa 18.01.2018 správny orgán
uviedol všetky skutočnosti ohľadom zverejnenia, vyjadrení rezortného, resp. dotknutých
orgánov štátnej správy, ktorí k predmetnému zámeru nemali pripomienky a zámer nepožadovali
ďalej posudzovať, ako aj s možnosťou vyjadriť sa k podkladom, k spôsobu ich zistenia
a prípadne navrhnúť doplnenie pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote – 7 dní.
V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky
podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je
ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka,
nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej
budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované v súlade s § 29 ods. 1 písm. b)
zákona, jeho obsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 8a zákona. Základné
údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia sú
uvedené v kapitole IV. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Predpokladané vplyvy predstavujú vplyvy pozitívne aj negatívne. Pri uvedenej činnosti
pôsobenia nepredstavujú negatívne vplyvy významnú úroveň vplyvov na jednotlivé zložky
životného prostredia alebo obyvateľstva.
Vplyvy na obyvateľstvo
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých obyvateľov.
Pre zamestnancov nepredstavuje prevádzka v prípade dodržiavania pravidiel bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká.
Priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom realizácie ani vplyvom
prevádzky sa nepredpokladajú.
Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, nie je a nebude žiadny vplyv na reliéf alebo
horninové prostredie.
Vplyvy na ovzdušie
Počas realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú nepriaznivé vplyvy, jedná sa
o zaobstaranie a umiestnenie mobilných technologických zariadení bez potreby výkopových
alebo stavebných prác.
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Prevádzkou navrhovanej činnosti budú do ovzdušia vypúšťané emisie znečisťujúcich
látok z prevádzky mobilného čerpadlového diesel agregátu, ktoré budú závisieť od počtu
prevádzkových hodín, teda od množstva spotrebovaného paliva a od údržby zariadenia.
Vplyv emisií na ovzdušie podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Kvalita povrchovej a ani podzemnej vody nebude zmenou navrhovanej činnosti
ovplyvňovaná. Pri nakladaní s prevádzkovými kvapalinami diesel agregátu musia byť dodržané
požiadavky zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Vplyvy na rastlinstvo a živočíšstvo a ich biotopy, chránené územia a krajinu
Navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah , ktorý by ovplyvnil biodiverzitu
daného prostredia. Odber povrchovej vody bude realizovaný na základe povolenia.
Záujmové územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Dolné Považie. Podmienky ochrany
územia stanovuje vyhláška MŽP SR č. 593/2006 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné
Považie. Zámer modernizácie závlahového systému nie je v rozpore s podmienkami ochrany
definovanými vo vyhláške.
Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou
dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Jedná sa o existujúcu činnosť v posudzovanom
území, ktorá je opodstatnená hľadiska prínosu k efektivite poľnohospodárskej činnosti
navrhovateľa, jej šetrnosti k životnému prostrediu a zlepšeniu podmienok pestovanej a voľne
rastúcej vegetácie v území. Je bez nárokov na záber ďalšej poľnohospodárskej pôdy, zvýšený
odber energií, tvorbu odpadov, s kladným dopadom na lokálne životné prostredia a zdravie
obyvateľstva. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti zainteresovaných subjektov a rozhodlo sa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Pri posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti správny orgán použil aj
kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie.
V súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona má Združenie domových samospráv,
Bratislava postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne
postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.
V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy
a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona.
Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie zmeny
navrhovanej činnosti podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného správny orgán dospel k záveru
ukončiť posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu
zisťovacieho konania. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného
rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
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Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie
povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s
rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené,
a na úradnej tabuli obce.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia.
Podľa § 24 ods. 4 zákona má verejnosť právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj
vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní
takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na
navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
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Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:
1. Združenie agropodnikateľov, družstvo , Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou
2. Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné nám. 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka
Na vedomie cestou elektronickej schránky:
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Dobrovičova 12, 812 66
Bratislava
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01
Nitra
7. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25,940 01
Nové Zámky
8. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
9. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky, Komárňanská 15,
940 01 Nové Zámky
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
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Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli a
webovom sídle Obce Dvory nad Žitavou týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 16 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
Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli
Okresného úradu Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 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 svojej úradnej tabuli o rozhodnutí zo
zisťovacieho konania po dobu 15 dní
Zverejnené od ........................................... do .....................................................

.............................................................
Meno, podpis a pečiatka
Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle
Okresného úradu Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 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 svojom webovom sídle o rozhodnutí zo
zisťovacieho konania po dobu 15 dní
Zverejnené od ........................................... do .......................................................

...............................................................
Meno, podpis a pečiatka

