odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. j. OU-SA-OSZP-2019/005700-22

Šaľa, 30.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný
orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 ods. 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 č. 24/2006 Z. z.“) rozhodol podľa § 7
ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu
„Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019“, ktorý predložil dňa 02.07.2019
obstarávateľ Obec Diakovce, 925 81 Diakovce, č. 118, IČO: 00 305 898 po ukončení
zisťovacieho konania nasledovne:
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č.
1/2019“,
sa nebude ďalej posudzovať
na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene strategického dokumentu vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
prerokovania a schválenia navrhovaného dokumentu podľa osobitných predpisov:
1. Nakoľko dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na p.č. 1404/203 a 1405/200, podľa § 17
ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy“) bude potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o
odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Okresný úrad Šaľa,
pozemkový a lesný odbor, ktorý je v konaní viazaný súhlasom (§ 13 zákona o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy) k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné
účely, udeľovaným Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov, referátom
pôdohospodárstva.
2. K výstavbe nových bytových domov v lokalite č. 14 - je potrebný spraviť výpočet potreby a
spotreby vody pre predpokladaný počet obyvateľov v 14 b.j. a prekonzultovať možnosť
zaústenia novej lokality do verejného vodovodu a obecnú kanalizáciu.
3. Pri zmene 1a/2019 - lok. č. 14 v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je
potrebné dodržať ochranné pásmo pohrebiska 50 m od hranice pozemku pohrebiska (parc.
č. 1403).
4. Podľa ustanovenia § 3 ods. 18 zákona o odpadoch, skladovanie výkopovej zeminy je
dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na
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5.

6.

7.

8.

zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je
zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a
ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.
V prípade vzniku takejto situácie je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v
sídle kraja), o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov.
V prípade, že navrhovaná činnosť (výstavba ôsmich bytových domov so štyrmi bytovými
jednotkami bude zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie do kapitoly 9. Infraštruktúra, pol. č. 16 a) časť B, bude
potrebné predložiť tunajšiemu úradu zámer navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie
podľa cit. zákona.
V územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť pripomienky Ministerstva životného
prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy,
ktoré sa týkajú výskytu skládok odpadov, environmentálnych záťaží a radónového rizika v
riešenej lokalite.
Pri navrhovaní využívania územia zachovať a zvyšovať plochy zelene, ktoré sú jedným zo
základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie
miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti), zadržiavanie zrážkovej vody a má pozitívny vplyv
na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene (najmä stromy a kríky) budú plniť aj ekosystémové
služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej zastavanej ploche. Zvyšovanie
podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia spôsobuje presúšanie, prehrievanie a
zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej mikroklímy, čo má z dlhodobého
hľadiska negatívne ekologické a socio-ekonomické dopady a zároveň sa znižuje aj stupeň
ekologickej stability územia.
Odôvodnenie

Obstarávateľ Obec Diakovce, 925 81 Diakovce, č. 118, IČO: 00 305 898 predložil dňa
02.07.2019 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ
Šaľa, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o vypracovaní strategického
dokumentu „Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019“ (ďalej len ,,strategický
dokument“). K oznámeniu bol priložený návrh strategického dokumentu spracovateľa Ing. arch.
Petra Odnogu na elektronickom nosiči dát s vyznačením zmien.
Cieľom predloženého strategického dokumentu je špecifikovať pre riešené územia Zmien a
doplnkov 1/2019 ÚPN-O Diakovce zásady a regulatívy využitia územia v zmysle §11 ods. 5
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.
Zmeny a doplnky 1/2019 Územného plánu obce Diakovce budú riešené v nasledujúcich
lokalitách:
Zmena 1a/2019 – zmena funkčného využitia parcely č.1404/203 a časti plochy parcely
č.1405/200 – orná pôda na funkčné využitie pre výstavbu bytových objektov.
Zmena 1b/2019 – zmeny, úpravy a doplnenie regulatívov textu záväznej časti pôvodného ÚPNO.
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Zmena 1a/2019 – lok. č.14 – Pri betónovej ceste, navrhovaná zmena rieši vytvorenie novej
lokality pre výstavbu bytových domov. Na plochách parciel využívaných v súčasnosti ako orná
pôda sa uvažuje s výstavbou ôsmich bytových domov so štyrmi bytovými jednotkami. Riešená
plocha je priamo prístupná z jestvujúcej účelovej betónovej komunikácie, súbežne s ktorou je
vedené potrubie obecného vodovodu. Cez severnú časť riešeného územia je vedená trasa
kanalizácie popri ceste III/1366 v smere do Šale. V južnej časti riešeného územia, kde končí
účelová cesta a napája sa na miestnu komunikáciu, končia rozvody plynu. Okrajom južnej časti
riešeného územia je situované jestvujúce vzdušné vedenie VN 22kV, z ktorého sa káblovou
prípojkou napojí navrhovaná trafostanica.
Zmena je navrhovaná pre výstavbu ôsmich bytových domov na týchto parcelách:
p.č.1405/2 reg.“C“
2 601 m²
zast.plochy a nádvoria v zast. území
p.č.1404/203 reg.“E“
1 962 m²
orná pôda mimo zast. územia
p.č.1405/200 reg.“E“
6 472 m²
orná pôda mimo zast. územia, časť plochy
Spolu
11 035 m²
Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Diakovce špecifikované z časti ako orná
pôda a z časti ako plocha športu a rekreácie vo výhľade. Novým priestorovým riešením lokality
sa pôvodne navrhovaná plocha športu a rekreácie (lokalita č.12) zmenší o plochu 4 563 m². Celé
riešené územie zmení svoje funkčné využitie na obytnú plochu pre výstavbu bytových domov.
Dopravné napojenie a pripojenie na verejné rozvody IS bude riešené prestavbou, resp. výstavbou
jestvujúceho technického vybavenie územia.
Celková koncepcia dopravného a technického riešenia v obci nie je touto zmenou ovplyvnená.
Zmena 1b/2019 – doplnenie záväzných regulatívov pre obytné územia - zmena je riešená iba
v textovej časti, kde sú doplnené a upresnené regulatívy využitia existujúceho a navrhovaného
obytného územia.
Zmena strategického dokumentu svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č.
24/2006 Z. z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu,
ktoré OÚ Šaľa, OSZP vykonal na základe oznámenia predloženého obstarávateľom podľa § 7
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z..
V rámci zisťovacieho konania OÚ Šaľa, OSZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.
zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-diakovce-zmeny-doplnky-c-1-2019
a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente oznámil listom č. OUSA-OSZP-2019/005700-2 zo dňa 03.07.2019 miesto a čas konzultácií podľa § 63 zákona č.
24/2006 Z. z.. Zároveň oznámil podľa § 6 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľovi adresu,
na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie
oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do oznámenia
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. zaslali
svoje stanoviská nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-SA-PLO-2019/005783-2
doručený dňa 08.07.2019 vo svojom stanovisku uvádza, že nakoľko dôjde k záberu
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poľnohospodárskej pôdy na p.č.1404/203 a 1405/200 bude potrebné požiadať podľa § 17
ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy o vydanie rozhodnutia o
odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Okresný úrad Šaľa,
pozemkový a lesný odbor, ktorý je v konaní viazaný súhlasom k budúcemu použitiu
poľnohospodárskej pôdy na iné účely, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, odbor
opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva. Zároveň uvádza, že predložený
strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval upozornenie a pripomienky
zapracoval do výroku rozhodnutia.
2. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-NR-OVBP12019/034809-002 doručený dňa 10.07.2019 nemá pripomienky. V zmysle záväzného
metodického usmernenia „Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k
problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického
dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ zo dňa 29.01.2014
predložený strategický dokument, vzhľadom na charakter navrhovaných opatrení v území
nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona.
3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, list č. ASM40-1662/2019 doručený dňa 11.07.2019 má pripomienky, lebo v riešenom území má
zvláštne územné požiadavky a to:
Upozorňujem, že na moste cez rieku Váh v meste Šaľa a na oceľovom moste (betónové
podpery) nad riekou Váh východne od mesta Šaľa sa nachádza stále zariadenie. V
prípade potreby bližšie údaje poskytne správca mostu. Z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nemáme pripomienky.
4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
4.1 štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2019/005799-2
doručený dňa 11.07.2019 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Na vyššie
uvedených lokalitách podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany. Z
hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o strategickom
dokumente „Územný plán obce Diakovce - Zmeny a doplnky č. 1/2019“ nemáme
žiadne pripomienky.
4.2 štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2019/005820-2 doručený
dňa 12.07.2019. K strategickému dokumentu nemáme žiadne pripomienky.
Predložený strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z.z.
4.3 štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2019/005970-2 doručený dňa
15.07.2019. Vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: K výstavbe nových
bytových domov v lokalite č. 14 - je potrebný spraviť výpočet potreby a spotreby
vody pre predpokladaný počet obyvateľov v 14 b.j. a prekonzultovať možnosť
zaústenia novej lokality do verejného vodovodu a obecnú kanalizáciu. Ďalší
stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie tunajšiemu úradu.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval upozornenie a pripomienky
zapracoval do výroku rozhodnutia.
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4.4 štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2019/005940-2
doručený dňa 18.07.2019. K predloženému návrhu dokumentu „Územný plán
obce Diakovce - Zmeny a doplnky č. 1/2019“ máme nasledovné pripomienky:
1. Prebytočnú výkopovú zeminu možno použiť na zásypové práce len v mieste jej
vzniku.
2. Podľa ustanovenia § 3 ods. 18 zákona o odpadoch, skladovanie výkopovej
zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej
využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v
mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na
zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.
V prípade vzniku takejto situácie je stavebník povinný požiadať príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad, odbor starostlivosti o
životné prostredie v sídle kraja), o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. v)
zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov.
3. V prípade, že navrhovaná činnosť (výstavba ôsmich bytových domov so štyrmi
bytovými jednotkami bude zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do kapitoly 9. Infraštruktúra,
pol. č. 16 a) časť B, bude potrebné predložiť tunajšiemu úradu zámer navrhovanej
činnosti na zisťovacie konanie podľa cit. zákona.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky a
požiadavky a zapracoval ich do výroku rozhodnutia.
5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,
list č. S11002-2019-IKŽ-2 doručený dňa 12.07.2019 vo svojom stanovisku uvádza
nasledovné: Obec Diakovce sa nachádza mimo kúpeľných území, území ochranných
pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov a mimo území
klimatických podmienok vhodných na liečenie. Ministerstvo zdravotníctva SR Inšpektorát kúpeľov a žriediel na základe ustanovení § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z.
nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.
6. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, list č. 3911-2/120/2019 doručený dňa 16.07.2019 vo
svojom stanovisku uvádza nasledovné: Po preverení dokumentácie na internetovej
stránke a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že lokalita riešená v
„Územnom pláne obce Diakovce - Zmeny a doplnky č. 1/2019“ sa nachádza v
záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa-Kolárovo“ (evid. č. 5203 120) v správe
Hydromeliorácie š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1964 s celkovou výmerou
7 503 ha. Na riešenej lokalite sa podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, list č. HZP/A/2019/02179
doručený dňa 17.07.2019 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Zo zistených
skutočností vyplýva, že predložený strategický dokument „Územný plán obce Diakovce
– Zmeny a doplnky č. 1/2019“ z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť
posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznamenávame, že pri zmene
1a/2019 – lok. č. 14 v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné
dodržať ochranné pásmo pohrebiska 50 m od hranice pozemku pohrebiska (parc.č. 1403).
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky a
požiadavky a zapracoval ich do výroku rozhodnutia.
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8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor
štátnej geologickej správy, list č. 3869/2019-5.3, 37721/2019 doručený dňa 18.07.2019
vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
1. V katastrálnom území obce Diakovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza
prieskumné územie (PÚ) „Topolčany – horľavý zemný plyn“ určené pre držiteľa
prieskumného územia NAFTA, a.s., Bratislava s platnosťou do 31.12.2024.
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 zákona č.
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov.
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.

V predmetnom území je evidovaná jedna upravená skládka, šesť
odvezených/upravených skládok a jedna opustená skládka bez prekrytia tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v
územnoplánovacej dokumentácii.

3.

V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:
Identifikátor EZ:
SK/EZ/SA/1501
Názov EZ:
SA (001) / Diakovce - skládka KO
Názov lokality:
skládka KO
Druh činnosti:
sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie;
Stupeň priority:
v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
4. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na
priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.
5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 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.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Súčasťou stanoviska ministerstva bola mapa v mierke 1 : 50 000 s
vyznačenými skládkami odpadov a radónového rizika a mapový podklad s vyznačením
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environmentálnej záťaže(výpis IS EZ). Podmienky týkajúce sa zohľadnenia skládky a
upozornenie na radónové riziko a výskyt potenciálnych environmentálnych záťaží zapracoval
OÚ Šaľa, OSZP do výroku rozhodnutia.
9. Obec Tešedíkovo, list č. 890/2019 doručený dňa 22.07.2019 dáva súhlasné stanovisko k
strategickému dokumentu „Územný plán obce Diakovce - Zmeny a doplnky č.
1/2019.Zároveň oznámila, že oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené na
úradnej tabuli obce v dňoch od 10.07.2019 do 25.07.2019. Zo strany verejnosti neboli k
dokumentu vznesené žiadne pripomienky ani námietky.
10. Obec Topoľnica, list č. OcU-234-1031/2019 doručený dňa 23.07.2019 vo svojom
stanovisku uvádza nasledovné: Obec Topoľnica nepožaduje posudzovanie strategického
dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zároveň oznámila, že oznámenie o
strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v dňoch od 03.07.2019 do
19.07.2019. Zo strany verejnosti neboli k dokumentu vznesené žiadne pripomienky ani
námietky.
11. Obec Diakovce, e-mail doručený dňa 29.07.2019. Oznámenie o strategickom
dokumente bolo zverejnené na internetovej stránke obce od 10.07.2019 do 24.07.2019.
Zo strany verejnosti neboli k dokumentu vznesené žiadne pripomienky ani námietky.
Ďalšie oslovené orgány Obec Diakovce, Mesto Šaľa, Obec Dolné Saliby, Obec Horné Saliby,
Obec Matúškovo, Obec Kráľová nad Váhom, Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nitra, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Nitra, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor
strategických činností svoje stanoviská k zmene strategického dokumentu v zákonnej lehote
nedoručili.
Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Okresného
úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správ vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2-2019/036436 doručený
dňa 23.07.2019 v ktorom sa uvádza nasledovné: Žiadame pri navrhovaní využívania územia
zachovanie a zvyšovanie plôch zelene, ktoré je jedným zo základných predpokladov adaptácie
na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, regulácie miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti),
zadržiavanie zrážkovej vody a má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Plochy zelene
(najmä stromy a kríky) budú plniť aj ekosystémové služby a vytvárať adekvátnu kompenzáciu
voči celkovej zastavanej ploche. Zvyšovanie podielu zastavanej plochy a zastavanosti územia
spôsobuje presúšanie, prehrievanie a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie priaznivej
mikroklímy, čo má z dlhodobého hľadiska negatívne ekologické a socio-ekonomické dopady a
zároveň sa znižuje aj stupeň ekologickej stability územia.
Z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií nie sú v súčasnosti v území známe
žiadne riziká, ktoré by mali vplyv na realizáciu výstavby v navrhovanom území.
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.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky a požiadavky a
zapracoval ich do výroku rozhodnutia.
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Dôvody prečo sa strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:
OÚ Šaľa, OSZP, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či
sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. prihliadal
najmä na povahu, miesto vykonávania, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú
podľa osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súlad s územno-plánovacou dokumentáciou, úroveň spracovania strategického
dokumentu a doručené stanoviská.
Sledované územie sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nedotýka sa ani nezasahuje do
chránených území NATURA 2000. OÚ Šaľa, OSZP akceptoval opodstatnené požiadavky a
pripomienky dotknutých orgánov, zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú
predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov.
Vznesené pripomienky bude potrebné zohľadniť v procese spracovávania a prerokovávania
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska územného plánovania je návrh zmien a doplnkov spracovaný tak, aby rešpektoval
záväzné regulatívy nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán Veľkého
územného celku Nitrianskeho kraja.
OÚ Šaľa, OSZP konštatuje, že neboli odmietavé pripomienky k predloženému oznámeniu. Zo
strany dotknutých orgánov, dotknutých obcí nebolo predložené negatívne stanovisko a zo strany
dotknutých orgánov ani nevyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie.
Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek
životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Na základe uvedených skutočností OÚ Šaľa, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Strategický dokument „Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019“, je
dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá
obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste
obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Miroslava D a n i š o v á

vedúca odboru
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Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Obec Diakovce, 925 81 Diakovce č. 118
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných
zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová
2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- úsek štátnej vodnej správy
- úsek ochrany prírody a krajiny
- úsek odpadového hospodárstva
- úsek ochrany ovzdušia
Okresný úrad Šaľa, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova
trieda 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 01
Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949
01 Nitra
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Obec Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby č. 355
Obec Horné Saliby, Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby
Obec Matúškovo, 925 01 Matúškovo č. 138
Obec Topoľnica, 925 92 Topoľnica č. 13
Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71
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