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odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: OU-TT-OSZP3-2018/007700/ŠSMER/Šá Trnava, 07.05.2018

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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“) a podľa 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 v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe zámeru činnosti „Rozšírenie 
skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala“, k. ú. Trnava, pare. č. 10609/1, 10609/13, 
10613, 10614, ktorý predložil navrhovateľ SEMAT, a.s. Farárske 6922, 917 01 Trnava, IČO: 
34 120 076 v zastúpení ambiente SK spol. s r.o., Komenského 14/A, 917 01 Trnava vydáva 
po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala“, 
k. ú. Trnava, pare. č. 10609/1, 10609/13, 10613, 10614, uvedená v predloženom zámere sa

nebude posudzovať

podľa zákona. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie 
podľa osobitných predpisov.

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné
rešpektovať nasledovné podmienky:

> Plniť príslušné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych 
zdrojov emitujúcich TZL, ktoré sú ustanovené v Prilohe č. 3 časť. II. bod. I k vyhláške MŽP 
SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení 
neskorších predpisov.

> Plniť povinnosti ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových 
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z. z. (účinného 
od 01.01.2016) a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 01.01.2017).

>• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných 
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

> Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti 
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

> Realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej 
činnosti na povrchové a podzemné vody.

> Návrh odvádzania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné ešte pred 
spracovaním projektovej dokumentácie posúdiť - vykonať predchádzajúce zisťovanie 
oprávnenou osobou (hydrogeológom) podľa § 37 ods. 1 vodného zákona, so zameraním



na zhodnotenie priepustnosti a samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia, 
zhodnotenie možných rizík znečistenia kvality podzemných vôd.

> Odporúča sa posúdiť jestvujúce komunikácie, po ktorých bude doprava do skladových 
priestorov vedená, či vyhovujú najväčším uvažovaným vozidlám po stránke stavebnej 
a po stránke šířkového usporiadania.

> Dodržať pripomienky dotknutej obce uvedené v stanovisku č. OURaK/6413-13427/2018/Hn 
zo dňa 05.04.2018.

> Ďalšie pripomienky, majúce oporu v zákone, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených 
k zámeru, zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, 
je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti 
podľa osobitných predpisov.
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ODÔVODNENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti 
navrhovateľa SEMAT, a.s. Farárske 6922, 917 01 Trnava, IČO: 34 120 076 v zastúpení ambiente 
SK spol. s r.o., Komenského 14/A, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“) doručenej dňa 
05.03.2018, začal správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci posudzovania 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého zámeru navrhovanej činnosti 
„Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala“, k. ú. Trnava, pare. 
č. 10609/1, 10609/13, 10613, 10614.

Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, 
že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne 
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie 
stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto 
veci.

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného 
prostredia SR:

https://wvAV.enviroportal.sk/Sk SK/eia/detail/rozsirenie-skladovvch-priestorov-fararske-so-1-
hala-so-2-hala

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa 
§ 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom 
úrade Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť 
na vyššie uvedenej adrese.

Navrhovaná činnosť sa realizuje v Trnavskom kraji, okres Trnava, v k. ú. Trnava pare. 
č. 10609/1, 1060913, 10613, 10614. Záujmové územie Farárske sa nachádza v extraviláne mesta 
Trnava, v mestskom obvode 03 Sever, v 27 urbanistickom obvode Farárske, s identifikačným číslom 
265187, cca 0,5km vľavo od cesty 11/560, smer do obce Špačince.

Riešené územie je vymedzené plochou, ktorá sa nachádza v okrajovej časti mesta Trnava 
v existujúcom poľnohospodárskom areáli spoločnosti SEMAT, a.s., Trnava.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 9. Infraštruktúra, 
položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane:

https://wvAV.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/rozsirenie-skladovvch-priestorov-fararske-so-1-
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a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách 
tejto prílohy s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie v zastavanom území od 10000 m" 
podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m^ podlahovej plochy 

ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia vykonal podľa § 29 zákona.

Navrhovanou novou činnosťou „Rozšírenie skladových priestorov Farárske“ budú 
vybudované dve rovnaké moderné haly na skladovanie zrnín, ktoré budú funkčne doplňovať 
existujúce objekty v areáli Farárske.

V halách bude možné skladovať zrniny, za optimálnych podmienok, a tým budú zrniny 
ochránené pred znehodnotením nesprávnym skladovaním.

Celý priestor hál je navrhovaný ako veľkoplošný otvorený priestor s maximálnym využitím 
kapacity na uskladnenie zrniny. Skladovacia kapacita každej haly bude 22 000 m^.

Stavebné objekty hál budú nepodpivničené, jednopodlažné so sedlovou strechou.
Výška hrebeňa hál bude 15,81 metra.
Pôdorysné rozmery hál budú 36,1 x 101,2metra.
Úžitková plocha každej haly bude 3385,32m^, zastavaná plocha 3653,32m^.
Podlaha hál bude prevzdušňovaná vzduchom. Z vonkajšej strany každej haly budú umiestnené 

3 prístrešky pre ventilátory, každý s plochou 12,32m".
Na fasáde každej haly bude osadených 8 konštrukcií so sieťovinou na uchytenie vertikálnej 

popínavej zelene.
Haly budú napojené na existujúci dopravníkový systém a existujúcu infraštruktúru (rozvody 

elektrickej energie, požiarnej vody, spevnené plochy a komunikácie).
Haly nebudú vykurované a nebudú napojené na kanalizáciu, plynovod, rozvod pitnej vody.

Navrhovaná činnosť bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov.
SO 01 Hala
SO 02 Hala
SO 03 Predĺženie dopravníkových pásov
SO 04 Elektrické areálové vedenie
SO 05 Vsakovacie objekty
SO 06 Sadové úpravy

Urbanistické riešenie skladových hál vychádza z potrieb kvalitnej funkčnej, priestorovej 
a stavebnej štruktúry v súlade súčasným trendom urbanizmu a architektúry pri akceptovaní 
už realizovanej výstavby.

Riešenie vzhľadom na dnešnú voľnú plochu a plochu s objektami, ktoré budú odstránené, 
svojim zoskupením reprezentuje silný kompozičný motív umiestnením technologickej časti popred 
dve haly, ktorým bude technologická časť dominovať a napojí sa na existujúcu technologickú časť. 
Pozdĺžne skladovacie haly vytvoria spolu s existujúcou skladovacou halou pravidelný rytmus rovnakej 
architektonickej štruktúry.

Objekty skladovacích hál SO 01 a SO 02 sú navrhované ako nepodpivničené, jednopodlažné 
s jedným nadzemným podlažím.

Obvodové nosné konštrukcie budú v kombinácii železobetonu a muriva. Obvodový plášť bude 
do výšky 2,5m ako železobetónová stena o hrúbke 250 mm v časti bočné steny aSOOmm v časti 
štítové steny. Steny do výšky 4,75m budú murované z tvaroviek a vystužené železobetónovými stĺpmi 
o šírke 300 mm a vencom o šírke 250mm v časti bočné steny a 300mm v časti štítové steny.

Tvar striech bude sedlový a nosnú konštrukciu striech budú tvoriť drevené konštrukcie 
v kombinácii s oceľovou konštrukciou. Strešná krytina bude z trapézového plechu.

Nosnú konštrukciu strechy budú tvoriť priečne oceľové rámy s premennou výškou 
na rozpon 29,7 m v osovom module 5,0m. Pri päte a v rámovom rohu je uvažovaná výška profilu 
800mm, vo vrchole je uvažované s výškou profilu 400mm. Na rámy v pozdĺžnom smere budú 
ukotvené pozdĺžne drevené strešné väznice, na ktoré bude kotvený trapézový plech. Klieština rámu, 
na ktorej bude umiestnený dopravník, bude z oceľového profilu HEA 180, klieštiny na štítoch budú 
z dvojice profilov U200. Štítové stĺpy budú taktiež z profilu HEA 180 a na pažníky bude použitý 
tenkostenný profil C140/2. Oceľová konštrukcia haly bude zavetrená pomocou oceľových trubiek 
100/4 mm.



Vnútorné omietky budú vápenné hladké, štukové, bielej farby. Vonkajšie omietky budú 
jemnozrnné silikátové, silikonové, akrylátové. Sokel bude pokr34ý soklovou omietkou. Povrchová 
úprava vonkajších drevených konštrukcií prístreškov pre vzduchotechniku - ventilátory je navrhnutá 
lazúrovacím lakom. Strešná krytina prístreškov bude z trapézového plechu.

Podlaha hál bude z betónovej mazaniny. Súčasťou podlahovej konštrukcie bude sieť 
vzduchotechnických kanálov slúžiacich na prevetrávanie uskladneného materiálu. Vzduch 
do prevetrávacích kanálov bude vháňaný ventilátormi, ktoré budú osadené z vonkajšej strany haly 
v drevených prístreškoch s plechovou strechou, každý o ploche cca 12,32m^.

Vstup do haly bude cez klasické dvere a sekčné brány.

Popis technológie-. Zrnina bude uskladňovaná sústavou dopravníkov. Privezená zrnina bude 
dopravená do príjmového koša v technologickej časti príjem. Odtiaľ bude dopravnými pásmi podľa 
potreby prepravená buď do predzásobníka, alebo priamo do predčističky, čističky a sušičky. Následne 
bude zrnina prepravená dopravnými pásmi do navrhovaných skladových hál.

Dopravný systém sa bude napájať na existujúce dopravné cesty v areáli a tým 
sa prepojí aj s existujúcimi skladmi.

V novonavrhovaných skladových halách budú hlavné dopravníky uložené 
nad klíeštinou, z ktorých bude materiál sypaný na prevetrávanú podlahu haly. Haly budú 
bez vnútorného rozdelenia, čím bude možné maximálne využitie kapacity skladu.

V navrhovaných skladových halách sa navrhuje podlahový systém aktívneho prevzdušnenia 
na zabezpečenie konzervácie uskladneného materiálu. Čerstvý neupravený vzduch bude do každej 
haly vháňaný radiálnymi ventilátormi cez perforované podlahové kanály, tak aby vzduch prúdil celou 
vrstvou uskladneného obilia, aby ho ochladzoval a vysušoval, aby sa nevytvorila kondenzačná vrstva 
okolo zrna a zaparenie zrna.

Prívodné ventilátory budú umiestnené zvonka pozdĺž haly. Pre každú halu budú umiestnené 
3 ventilátory, každý v samostatnom prístrešku (PPVx). Ventilátory budú vháňať neupravený vzduch 
do rozdeľovacích kanálov a z nich do prevzdušňovacích kanálov. Prevzdušňovacie kanály budú 
zakryté perforovaným roštom, ktorým bude umožnené prúdenie vzduchu do obilia. Spodná časť 
kanálov bude z plechového bednenia.

Odvod vzduchu z haly bude prirodzený cez otvory, ktoré sú umiestnené pod strechou. 
V otvoroch budú osadené sitá, ktoré budú zabraňovať vniknutiu vtáctva a hlodavcov do haly.
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Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou
Zásobovanie celého areálu Farárske vodou je z vlastného vodného zdroja a vodojemu. 

Na požiarne účely je v areáli vybudovaná požiarna nádrž o objeme 60 m^
Prevádzkovanie skladovacích hál si nevyžaduje napojenie na rozvod pitnej vody.
Pre zabezpečenie potreby požiarnej vody, podľa platnej legislatívy sa navrhujú 

pre každú halu 3 hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, 
s minimálnym prietokom 59 l.min’’ pri tlaku 0,2 MPa a dížkou hadice 30 metrov. Vzhľadom na to, že 
objekt nebude vykurovaný, hadicové navijaky budú ako suchovodné potrubie 
a suchovod bude opatrený elektromagnetickým ventilom, umiestneným v šachte pred objektom. 
Otvorenie elektromagnetického ventilu bude zabezpečené tlačidlom nachádzajúcim sa v blízkosti 
hadicového navijaka, ktoré bude funkčné aj počas požiaru, minimálne 30 minút. Funkčnosť bude 
zabezpečená zo samostatného zdroja elektrickej energie a čerpadla, ktoré bude dodávať vodu 
do suchovodného potrubia. Zabezpečenie navrhovanej činnosti požiarnou vodou bude vybudovaný 
suchovod napojený na existujúci rozvod vody z požiarnej nádrže o objeme 60m^

Zásobovanie elektrickou enersiou
Zásobovanie skladovacích hál elektrickou energiou bude z existujúceho areálového rozvodu 

elektrickej energie, z existujúcej trafostanice umiestnenej v areáli.
Objekt SO 04 Elektrické areálové vedenie
Napojenie každej haly bude z existujúceho rozvodu NN. Hlavný istič pred meraním bude 
s nominálnou hodnotou In=360A. Z rozvádzača trafostanice bude zemným káblom napojený 
rozvádzač RH cez rozpojovaciu istiacu skriňu PRIS. Z rozvádzača, z typovej oceľovo-plechovej 
rozvodnice budú napojené podružné zásuvkové skrine. V rozvádzači budú inštalované svetelné 
a zásuvkové a technologické okruhy pre napojenie spoločných priestorov. Umelé osvetlenie priestorov 
je navrhnuté typovými halogenidovými výbojkovými svietidlami, ktoré budú inštalované na strope 
alebo zavesené na nosníkoch. Prívody, káble budú k svietidlám vedené v rúrkach po nosníkoch. 
Ovládanie osvetlenia bude dvojtlačítkami v plastových skrinkách. Vonkajšie osvetlenie bude
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svietidlami so snímačmi pohybu a zotmenia a budú umiestnené nad dverami. Elektrická inštalácia 
bude celoplastovými káblami CYKY inštalovanými na povrchu v káblovom žľabe a ochranných 
rúrkach. Pre každú vzduchotechnickú jednotku - ventilátor bude z rozvádzača vyvedený samostatný 
kábel.
Objekty oboch hál budú uzemnené a opatrené bleskozvodmi.
Energetická bilancia pozostáva z čiastkových bilancií pre umelé osvetlenie, zásuvkové obvody, 
technologické obvody, prevzdušňovacie zariadenia- ventilátory:
Inštalovaný výkon celkom Pi=291kW
Skutočný výkon celkom Ps=233kW
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: 220MWli

Splašková kanalizácia
V halách nie sú navrhované sociálne zariadenia, umývadlo, nebudú vznikať splaškové 

odpadové vody, haly nebudú napojené na splaškovú kanalizáciu.

Vsakovacie objekty, dažďová kanalizácia.
Vody z povrchového odtoku vonkajších častí budov, zrážkové vody, budú odvedené 

dažďovými zvodmi nepriamo do podzemných vôd, do vsakovacích objektov umiestnených okolo hál. 
Plocha každej haly, z ktorej budú vody odvádzané je 4407 m^. Návrh počtu vsakovacích objektov, ich 
kapacita, technické riešenie bude na základe hydrogeologického posúdenia predmetom navrhnutá 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Predpokladané množstvo vôd z povrchového odtoku z vonkajšej časti jednej haly bude 
101,37 l.s‘‘.

Skladové haly nebudú napojené na dažďovú kanalizáciu.
Navrhovaným riešením zdržania vody v území budú vytvorené podmienky 

na zmiernenie zmeny klímy, čo je v súlade s prijatou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Vykurovanie
Objekty hál nebudú vykurované, nebudú napojené na rozvod tepla a plynu.

Komunikácie a spevnené plochy.
Pre skladovacie haly nie ie nutné vybudovať nové prístupové komunikácie a spevnené plochy. 

Všetky potrebné spevnené plochy a prístupové cesty boli vybudované v rámci predchádzajúcich etáp 
modernizácie areálu, v rámci realizácie infraštruktúry.

Nároky na statickú dopravu
V halách sa nevyžaduje stála obsluha, pre objekty sa nenavrhujú parkovacie miesta 

pre automobily a bicykle, statická doprava.

Sadové úpravy
Zeleň priamo v riešenom území bude kultivovať priestor okolo objektov hál, ale hlavne bude 

eliminovať zmenu klímy vznikom zastavanej plochy skladovými halami. V rámci predchádzajúcich 
etáp je navrhnutá hygienická, izolačná, viac etážová zeleň, ktorej súčasťou sú vzrastlé stromy druhov 
vyskytujúcich sa prirodzene v posudzovanom území. Projekt sadových úprav je vypracovaný ako 
celok pre celý areál v rámci predchádzajúcich stavieb a pre predmetnú navrhovanú činnosť bude 
doplnený podľa požiadaviek mesta Trnava, tak aby bol v súlade s podmienkami územného plánu 
mesta Trnava.

Pre objekt skladovacích hál sa navrhujú zatrávnené plochy okolo hál a vertikálna zeleň 
na fasáde hál. Okolo hál sa navrhuje zatrávnená plocha, v ktorej budú umiestnené vsakovacie objekty. 
Na Časti fasád hál budú osadené rámové konštrukcie so sieťovinou, ktoré budú slúžiť ako opora 
na popínavú vertikálnu zeleň. Pri každej hale sa navrhuje 8 modulov konštrukcií, jeden modul bude 
o dĺžke 5 metrov. Návrh riešenia Je vo výkresovej prílohe zámeru. Podrobnejšie riešenie zelene bude 
v samostatnom objekte sadových úprav, ktorý bude spracovaný v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie.
Oplotenie
V súčasnosti nie je pozemok oddelený od okolia oplotením a ani sa nenavrhuje nové oplotenie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah



navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné 
stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona požiadal rezortný orgán (Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR), dotknuté orgány (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 
v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Trnavský samosprávny kraj. Krajský 
pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Okresný úrad Trnava, odbor opravných 
prostriedkov, referát pôdohospodárstva. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia) a dotknutú 
obec (mesto Trnava).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne 
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho 
stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných doziek životného prostredia:
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a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3- 
2018/012905/ŠSOH/Hu zo dňa 22.03.2018:

Pri realizácii navrhovanej činnosti požadujeme dodržať ustanovenia zákona 
o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového 
hospodárstva.

b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/012862/ŠSOO/Kra zo dňa 
28.03.2018:

Po preskúmaní predloženého zámeru orgán ochrany ovzdušia na OÚ Trnava vydáva
nasledovné stanovisko:

> V zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia (zákon o ovzduší 
a príslušné vykonávacie vyhlášky v platnom znení) realizáciou navrhovanej činnosti nevzniká 
žiadny stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii stredný alebo veľký zdroj.

> V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych 
klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, 
chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel 
a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton 
ekvivalentu CO2 alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie 
povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z.z. (účinného od 
01.01.2016) a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 
Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 01.01.2017).

Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá k predmetnému zámeru z hľadiska ochrany 
ovzdušia žiadne iné pripomienky alebo námietky.

c) Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3- 
2018/012873/ŠSOPaK/Bo zo dňa 21.03.2018:

> Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o ochrane prírody“) a nie je tu vyhlásené žiadne chránené územie ani chránený strom; 
jedná sa o existujúci poľnohospodársky areál. Vo vzdialenosti cca 400 metrov od riešenej 
lokality sa nachádza Chránené vtáčie územie Spačinsko - nižnianske polia, v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 27/2011 Z. z., ktorou bolo predmetné chránené územie vyhlásené.

> Vzhľadom k umiestneniu a charakteru investičnej akcie, orgán ochrany prírody nepožaduje 
posudzovanie tejto činnosti, za predpokladu dodržiavania zákona o ochrane prírody 
a realizácie všetkých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti, uvedených 
v kapitole IV. 10 predloženého zámeru. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny je 
dôležité predovšetkým objekty začleniť do okolia sadovníckymi úpravami v podobe nových 
zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia.

d) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/012882/ŠVS/St zo dňa 05.04.2018:
Pri realizácii navrhovanej činnosti požaduje;



> Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných 
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

> Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti 
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

> Realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyn^ov navrhovanej 
činnosti na povrchové a podzemné vody.

> Návrh odvádzania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné ešte pred 
spracovaním projektovej dokumentácie posúdiť - vykonať predchádzajúce zisťovanie 
oprávnenou osobou (hydrogeológom) podľa § 37 ods. 1 vodného zákona, so zameraním 
na zhodnotenie priepustnosti a samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia, 
zhodnotenie možných rizík znečistenia kvality podzemných vôd.

Príslušný orgán podmienky Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zapracoval do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja: vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2018/012974/Pu
7.0 dňa 27.03.2018:

Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 23 ods. 4 zákona predkladá 
komplexné stanovisko. Z hľadiska oclrrany zložiek životného prostredia nemá k predloženému zámeru 
žiadne zásadné pripomienky, činnosť nepredstavuje významné riziko ohrozenia životného prostredia 
a jeho zložiek.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-
OCDPK-2018/012771/Ja z.o dňa 03.04.2018:

Ako cestný orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíma nasledovné 
stanovisko:

> Predmetný zámer sa priamo nedotýka záujmov ciest L, II. a III. triedy, ktorých štátnu správu 
vykonáva tunajší úrad.

> Zámer sa nepriamo dotýka cesty 11/560 aIII/1299 a priamo miestnych, príp. účelových 
komunikácií.

> V zámere sa uvádza, že nárast dopravy v súvislosti s navrhovanou činnosťou bude minimálny, 
predpokladané počty nákladných vozidiel nie sú uvedené.

> V rámci ďalšieho stupňa dokumentácie odporúčame posúdiť aj jestvujúce komunikácie, 
po ktorých bude doprava do skladových priestorov vedená, či vyhovujú najväčším 
uvažovaným vozidlám po stránke stavebnej a po stránke šířkového usporiadania.
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Príslušný orgán podmienky Okresného úradu Trnava, 
komunikácií zapracoval do tohto rozhodnutia.

odbor cestnej dopravy a pozemných

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP4-2018/013059
zo dňa 21.03.2018:

Správny orgán berie na vedomie predložený zámer. Po preskúmaní predloženej dokumentácie 
konštatuje, že návrh zámeru rozšírenia skladových priestorov Farárske v existujúcom 
poľnohospodárskom areáli predpokladá záber pozemku na parcelách č. 10609/1, č. 10609/13, č. 
10613, č. 10614 vk.ú. Trnava vedených v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria 
mimo zastavaného územia mesta Trnava. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o druh pozemku 
poľnohospodárska pôda, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva nemá k predloženému oznámeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy 
žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového
plánovania: vyjadrenie č. OU-TT-OKRl-2018/002512-004 zo dňa 20.03.2018:

Podľa zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva nemáme k zámeru navrhovanej 
činnosti žiadne pripomienky ani požiadavky.



Trnavský samosprávny kraj, sekcia resionáliieho rozvoja, odbor územného plánovania a životného 
prostredia: vyjadrenie č. 06973/2018/OUPaŽP-2/Re dňa 06.04.2018:

Po preštudovaní materiálu odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK 
predkladá nasledovné stanovisko.

Cieľom navrhovanej činnosti Je výstavba dvoch objektov (hál pre uskladnenie zrnín), ktoré 
bude možné prepojiť s existujúcou technologickou časťou (napojenie na existujúci dopravníkový 
systém apozberovú linku). Objekty hál (2 x 3385,32 m^) budú vybudované v poľnohospodárskom 
areáli, dlhodobo využívanom na poľnohospodárske účely, ktorý sa nachádza v katastri mesta Trnava. 
Navrhovaná činnosť Je v súlade so schváleným územným plánom mesta Trnava, podľa ktorého Je 
územie určené pre poľnohospodársku výrobu a služby.

K predloženému zámeru nemáme pripomienky a nepožadujeme Jeho ďalšie posudzovanie 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže navrhovaná 
činnosť Je v súlade s UPN mesta a Jeho realizácia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 
a zdravie obyvateľov v danej oblasti.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie a rozvoja: vyjadrenie
č. 07108/201k/OSR/24413 zo dňa 27.03.2018:

Navrhovaná činnosť Je umiestnená v Trnavskom kraji, v extraviláne mesta Trnava, 
v existujúcom poľnohospodárskom areáli. Účelom zámeru Je výstavba dvoch rovnakých hál 
pre uskladnenie obilia s dopravníkovým prepojením na existujúcu technologickú časť slúžiacu 
na očistenie, vysušenie a distribúciu zrnín. Prístupové komunikácie a spevnené plochy sú vybudované. 
Poľnohospodársky areál Je doprave napojený prostredníctvom miestnej komunikácie na cestu 11/560 
a cestu III/1299.

MDV SR z hľadiska Jeho pôsobnosti nemá k predloženému zámeru žiadne pripomienky. 
MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej 
činnosti „Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala“, 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, po uskutočnení zisťovacieho konania.
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Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave: vyjadrenie č. OÚRaK/6413-13427/2018/Hn zo dňa
05.04.2018:

O navrhovanej činnosti bola podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) informovaná verejnosť v dostupných komunikačných prostriedkoch: 
vývesná úradná tabuľa mesta, internet. Zámer bol sprístupnený verejnosti na nahliadnutie v termíne
od 23.03.2018 do 16.04.2018.

Navrhovaná činnosť rieši výstavbu objektov pre uskladnenie obilia s novým prepojením 
s novým prepojením dopravníkových pásov na existiijiícu technologickú časť slúžiacu na očistenie, 
vysušenie a distribúciu zrnín, ktoré budú dopĺňať jestvujúce objekty rovnakého charakteru v areáli 
investora. Úžitková plocha objektu SO 01 je 3385,32 m\ zastavaná plocha objektu je 3653,32 m^ 
Úžitková plocha objektu SO 02 je 3385,32 m^, zastavaná plocha objektu je 3653,32 m\ Navrhovaná 
činnosť sa plánuje realizovať v existujúcom poľnohospodárskom areáli spoločnosti SEMAT, a.s., 
Trnava na parcelách č. 10609/1, 10609/13, 10613, 10614 v lokalite Farárske, cca 0,5 km vľavo 
od cesty 11/560, smer Špačince.

V zmysle § 23 ods. 4 zákona dáva Mesto Trnava k navrhovanému zámeru nasledovné 
stanovisko:

Navrhovaná činnosti sa plánuje umiestniť na plochách, ktoré sú podľa platného Územného 
plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) vedené vo funkčnom kóde C 03 - plochy 
a bloky areálov poľnohospodárskej výroby a služieb.
Navrhovaná činnosť Je v súlade s platným Územným plánom Mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009).
Po preštudovaní predloženého zámeru Mesto Trnava požaduje:

1. Realizáciou rozšírenia skladových objektov dôjde k navýšeniu nákladnej dopravy na cestách 
111/1299 a 11/560. Z uvedeného dôvodu Je potrebné požiadať o stanovisko cestný správny orgán 
- Okresný úrad Trnava.

2. V zmysle záväznej časti platného ÚPN mesta Trnava sa navrhovaný areál nachádza na území 
s funkčným kódom C 03 - plochy a bloky areálov poľnohospodárskej výroby a služieb, kde Je 
budovanie zelene v predpísanom minimálnom rozsahu 30 % povinnosťou Jednotlivých
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investorov. V ďalšom stupni riešenia je potrebné do projektovej dokumentácie doplniť projekt 
sadových úprav, ktorý bude riešiť výsadbu zelene s použitím základných druhov listnatých 
stromov a rôzne vysokých krovitých porastov na ploche minimálne 30% rozlohy areálu.

3. V návrhu projektuje potrebné zdokladovať stav jestvujúcich plôch a prvkov zelene a riešiť:
> ekostabilizujúcu zeleň poľnohospodárskych areálov na podporu ekologickej stability 

krajiny prepojením zelene areálov na krajinné prostredie;
> na vnútornom obvode areálov budovať na začlenenie areálu do krajiny a na elimináciu 

emisií a imisií v ovzduší vysoko účinnú hygienickú viac etážovú zeleň s posilnenou 
izolačnou funkciou, najmä vo vzťahu prevládajúcich vetrov k jestvujúcim a plánovaným 
obytným územiam aj za cenu odstránenia jestvujúcej spevnenej plochy pri oplotení, príp. 
za cenu preloženia jestvujúcich sietí technickej infraštruktúry v nevyhnutnom rozsahu;

> geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách areálov použiť max. do 20%, 
pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory, atď.) musí byť 
povinne zostavená najmä z domácich druhov, príp. neinváznych druhov a druhov 
introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, ktoré nebudú zásadne meniť ráz 
krajiny.

Projekt sadových úprav mesto požaduje predložiť vypracovaný osobou s príslušným odborným 
vzdelaním. Návrh sadových úprav a sortiment drevín žiada v rozpracovanosti konzultovať 
na MsU v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií - referáte ekológie.

4. V rámci plôch zelene vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou formou 
jej zachytávania a využitia v mieste dopadu v podobe úžitkovej vody, opatreniami na podporu 
vsakovania (vsakovacie a akumulačné zariadenia, vodné plochy s trvalou alebo dočasnou 
akumuláciou vody, zelené strechy a strešné záhrady, spevnené plochy so zvýšenou 
priepustnosťou), opatreniami na detenciu, retenciu a akumuláciu vôd (priekopy, nádrže 
a bazény, mokraďové systémy) a znížením koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody 
(riešenie vyplynie z hydrogeologických podmienok v riešenom území).

5. Z hľadiska eliminácie dopadov zmeny klímy zviesť dažďovú vodu zo striech objektov 
a zo spevnených plôch v maximálnej miere do zelene. Zvýšeniu schopnosti zadržiavania vody 
v plochách zelene je potrebné prispôsobiť aj ich cielené tvarovanie do plytkých 
"vodozádržných" depresií a spôsob ozelenenia trvalými záhonmi. Nadbytočné dažďové vody 
zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zdržať v danom území akumuláciou 
do zberných nádrží s regulovaným odtokom podľa hydrogeologických podmienok v území.

6. Vsakováním dažďových vôd nesmie prísť v predmetnej lokalite k vzdutiu hladiny podzemnej 
vody a k podmáčaniu dotknutého územia. V rámci projektovej prípravy bude nutné preukázať 
hydrogeologickým posudkom zhodnotenie hydrogeologických pomerov v lokalite, posúdenie 
vsakovacej schopnosti podložia, schopností pôdy a horninového prostredia a zhodnotiť možné 
riziká znečistenia a zhoršenia kvality pozemných vôd.

7. V procese povoľovania predložiť komplexné koordinačné riešenie stavby zosúladené s prvkami 
zelene a návrhom technickej infraštruktúry, z ktorého budú zrejmé jestvujúce siete, navrhované 
siete, miesta napojenia na technickú infraštruktúru, zariadenia technickej infraštruktúry, resp. 
prekladané a chránené inžinierske siete. Navrhované trvalé vegetačné prvky (stromy, kríky, 
popínavky, trvalé záhony) musia byť priestorovo zosúladené s navrhovanou a prípadnou 
pôvodnou technickou infraštruktúrou tak, aby sa dlhodobo zabezpečil dostatočný priestor 
pre zdravý rast a vývoj navrhovanej vegetácie.

8. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a je potrebné dodržiavať 
ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 83 7010 
Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade 
nevyhnutného výrubu drevín je nutné požiadať Mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle §47 
zákona č.543/2002 Z. z., pred vydaním územného rozhodnutia.

9. Počas projektovej prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti Mesto Trnava požaduje 
dbať na dodržanie všetkých navrhnutých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených na str. 47, 48 v kapitole 10., 10.1. a 10.2. 
predloženého zámeru.

10. Vzhľadom k tomu, že sa v zámere uvádza, že zdrojmi hluku a vibrácií budú dopravníky, 
vzduchotechnické zariadenia, nakladače a dopravné prostriedky, je potrebné počas projektovej 
prípravy navrhnúť účinné opatrenia na minimalizáciu negatívnych účinkov hluku a vibrácii 
na blízku obytnú zónu vzdialenú cca 100 m od navrhovanej činnosti a dbať na ich realizáciu 
a dodržiavanie počas prevádzky.

11. Z dôvodu, že v meste Trnava opakovane pretrváva prekračovanie povolených limitov tuhých
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znečisťujúcich látok PMio je potrebné zo strany navrhovateľa prijať opatrenia na minimalizáciu 
ich vzniku počas výstavby a prevádzky a dbať na ich dodržiavanie.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

Príslušný orgán podmienky Mesta Trnava, mestský úrad v Trnave zapracoval do tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trnava a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia 
nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zámere 
na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle 
§ 23 ods. 3 bezodkladne informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň 
verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti bolo dňa 19.03.2018 na tunajší úrad 
doručené stanovisko Združenia domových samospráv, v zastúpení Marcelom Slávikom.

Príslušný orgán listom č. OU-TT-OSZP3-2018/007700/ŠSMER/Šá zo dňa 23.04.2018 
v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 ods. 5 zákona požiadal Združenie domových samospráv, 
v zastúpení Marcelom Slávikom o predloženie úradne overených nasledujúcich dokladov:

1. Stanovy ZDS platné ku dňu podania vyjadrenia;
2. Zápisnicu z Valného zhromaždenia ZDS o voľbe predsedníctva platnú ku dňu podania

vyjadrenia, alebo iný relevantný doklad preukazujúci novú voľbu členov predsedníctva ZDS;
3. Zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva ZDS o voľbe predsedu ZDS platnú ku dňu podania

vyjadrenia, alebo iný relevantný doklad preukazujúci novú voľbu predsedu ZDS.

Dňa 26.04.2018 prostredníctvom elektronickej podateľne na Okresný úrad Trnava bolo 
doručené doplnenie podkladov podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že aktuálne 
Stanovy sú voľne dostupné na webovej stránke:

https://www.scribd.com/document/216828228/Stanovv-Zdru%C5%BEenia- 
domov%C3%RDch-samosprav. Ich zmena bola naposledy evidovaná Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky dňa 20. 03. 2014.

V Stanovách ZDS konkrétne v článku 7 Predsedníctvo sa okrem iného uvádza:
Predsedníctvo je štatutárnych orgánom združenia. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia 
a zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo má päť členov, ktorý spomedzi seba zvolí valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predsedníctva sú dva roky. Predsedníctvo volí a odvoláva 
zo svojich členov predsedu spravidla tajných hlasovaním dvojtretinovou väčšinoit.
Predsedníctvo zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen. Predsedníctvo sa zvolá aj na 
žiadosť valného zhromaždenia, či na žiadosť troch členov predsedníctva. Predsedníctvo sa zvolá 
aspoň raz za kalendárny rok.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že funkčné obdobie predsedníctva, a teda 
aj predsedu, skončilo najneskôr ku dňu 20.03.2016, tzn. dva roky po zaevidovaní zmeny Stanov 
združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Príslušný orgán vo svojej výzve na doplnenie podania vyžadoval predloženie Zápisnice 
z Valného zhromaždenia ZDS o voľbe predsedníctva a Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva ZDS 
o voľbe predsedu ZDS, ktoré určenej lehote neboli predložené.

Príslušný orgán po preskúmaní podania a na základe vyššie uvedených skutočností zistil, že 
nie je možné posudzovať podanie Združenia domových samospráv, v zastúpení Marcelom Slávikom 
ako stanovisko podľa § 24 ods. 3 písm. d) zákona a ZDS nebude mať postavenie účastníka konania 
vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a následne 
ani postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, nakoľko nebolo preukázané, 
že uvedené podanie bolo podané oprávnenou osobou konať za ZDS.

https://www.scribd.com/document/216828228/Stanovv-Zdru%C5%BEenia-domov%C3%25RDch-samosprav
https://www.scribd.com/document/216828228/Stanovv-Zdru%C5%BEenia-domov%C3%25RDch-samosprav


Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2018/007700/ŠSMER/Šá zo dňa 
24.04,2018 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového 
materiálu a vyjadrenia s k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku. V stanovenom termíne 
sa nikto z účastníkov konania nevyjadril.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská 
dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti. K oznámeniu bolo doručených celkom 11 stanovísk. 
Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona 
o posudzovaní.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude 
posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, 
pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods, 3 a príloha č. 10) a stanoviská 
doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie 
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor 
pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Údaje o vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva:

Vplyvy na seolosickú stavbu, seodvnatnické javy, nerastné suroviny a seomorfolosické pomery
Počas výstavby sa jedná o vplyvy dočasného charakteru. Vplyvy na horninové prostredie 
a reliéf možno hodnotiť ako negatívne nevýznamné.
Počas prevádzky sa jedná o vplyvy dlhodobého charakteru. Vplyvy na horninové prostredie 
a reliéf možno hodnotiť ako negatívne nevýznamné.

Vplyv na ovzdušie a klímu
Počas výstavby sa jedná o vplyvy dočasného charakteru a možno ich hodnotiť ako negatívne 
nevýznamné.
Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky možno hodnotiť ako trvalé, negatívne, nepravidelné, málo 
významné a to aj v priestorovej a časovej súvislosti s ostatnými stavbami v dotknutom území.

Vplyv na povrchové a podzemné vody
Počas výstavby sa jedná o vplyvy dočasného charakteru. Vpl3^y na vody možno hodnotiť ako 
negatívne, nepriame, nevýznamné.
Počas prevádzky sa jedná o vplyvy dlhodobého charakteru. Vplyvy na podzemné vody, hlavne 
vsakováním do podložia, možno hodnotiť ako negatívne, nepravidelné, nepriame, málo významné.

Vplyv na pôdu
Počas výstavby a prevádzky, riziko kontaminácie možno hodnotiť ako negatívny, nepriamy, 
nevýznamný vplyv.

Vplyv na biotu
Výstavba a prevádzka významne neohrozí vývoj miestnej flóry v okolí navrhovanej činnosti 
a vplyvy na vegetáciu sa nepredpokladajú.
Vplyvy navrhovanej činnosti na živočíšstvo sa počas výstavby javia ako krátkodobé, nevýznamné 
vplyvy.
Počas prevádzky možno hodnotiť vplyvy na živočíšstvo ako nevýznamné dlhodobého charakteru.
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Vplyv na krajinu
Vplyvy na štruktúru krajiny (krátkodobé aj dlhodobé), v zmysle funkčného využívania územia, či už 
počas výstavby alebo prevádzky, možno hodnotiť ako negatívne, nevýznamné.
Vplyvy na ekologickú stabilitu krajiny sa neočakávajú ani počas výstavby a ani počas prevádzky. 
Vplyvy na scenériu a obraz krajiny možno hodnotiť ako negatívne, nevýznamné.



Vplyv na obyvateľstvo
V rámci hodnotenia vplyvov na obyvateľstvo sú identifikované negatívne aj pozitívne vplyvy. Počas 
prevádzky sa pozitívny vplyv prejavuje vytvorením moderných hál na skladovanie zrnín, v existujúcom 
poľnohospodárskom areáli, v lokalite mimo obytnej zóny, čo je trvalý, významný, pozitívny vplyv. 
Negativné vplyvy počas výstavby sa prejavujú najmä zvýšením prašnosti a hlukovej záťaže 
z dopravy. Tieto vplyvy sú málo významné, krátkodobého charakteru.
Počas prevádzky sa negatívne vplyvy dlhodobého charakteru nepredpokladajú. Vplyv v pôsobení 
vizuálneho vnemu a dopravy vývozom zrnín bude trvalý, málo významný.

Vplyv na chránené územia
Vplyvy na chránené územia sa nepredpokladajú.

V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka 
konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade 
s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté 
orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia 
a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú 
ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení 
určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce 
z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného 
orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací 
orgán.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza 
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného 
vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje 
dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.
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POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením 
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 
ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, 
v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
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Doručí sa:
1. SEMAT, a.s. Farárske 6922, 917 01 Trnava v zastúpení ambiente SK spol. s r.o., 

Komenského 14/A, 917 01 Trnava
2. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Trhová 3,

917 71 Trnava
Na vedomie:

1. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Rybníková 9, 917 01 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Limbová 6, 917 09 Trnava
5. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor eestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 

917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,

Vajanského 2, 917 01 Trnava
9. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8,

917 02 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Ad acta




