
 

sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa 

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 

písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov procesu 

posudzovania vykonaného podľa ustanovení citovaného zákona vydáva podľa § 37 zákona  

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 

(číslo: 1291/2019-1.7./ak) 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. Názov 

Arboria Land Development, s.r.o. (ďalej len „navrhovateľ“) 

2. Identifikačné číslo 

50 265 041 

3. Sídlo 

Legionárska 10, 811 07 Bratislava 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1. Názov 

ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava (ďalej len „navrhovaná činnosť“) 

2. Účel 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným 

zázemím v novoznikajúcej zóne Zátvor II. s využitím funkčného potenciálu, urbanisticko-

architektonického zhodnotenia a reprofilácie danej lokality v zmysle regulatívov územného 

plánu. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania a občianskej 

vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality.   
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3. Užívateľ 

navrhovateľ   

4. Umiestnenie 

Kraj:    Trnavský 

Okres:    Trnava 

Obec:    Trnava 

Katastrálne územie:  Trnava 

Parcelné čísla: 5292/110, 5292/121, 5292/208, 5292/210, 5292/323, 

5292/326, 5292/380, 5292/381, 5292/375, 5292/377 

(ostatné plochy) a č. 5292/1, 5292/322 (orná pôda)  

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

 

 zóna I. zóna II. zóna III. zóna IV. 

Termín začatia výstavby 2021 2022 2018 2030 

Termín skončenia výstavby 2031 2024 2020 2031 

Termín začatia prevádzky 2031 2024 2020 2031 

Termín skončenia prevádzky Nie je stanovený. 

 

6. Stručný popis technického a technologického riešenia 

V mieste realizácie navrhovanej činnosti sa navrhuje nové polyfunkčné obytné územie 

so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami. To má 

nadviazať na urbanistickú štruktúru susedného komplexu Arboria I., podporiť nosnú os 

verejného parku a vymedziť trasovanie automobilovej dopravy po obvode polyfunkčnej zóny. 

Jednotlivé hmoty stavby/obytné bloky a objekty sú rozdelené do 4 zón I, II, III, IV. 

 

V polohe spojenia dvoch polyfunkčných súborov sa navrhuje námestie ako zdieľaný 

priestor pre peších, cyklistov a MHD s občianskou vybavenosťou v parteri, posedením  

v zeleni s drobnou architektúrou (lavičky, odpadkové koše, vodné prvky). Na námestí sa počíta 

s umiestnením zastávok MHD realizovaných z tieniacich plachiet.  

 

Po obvode riešeného územia sa navrhujú 5+1 podlažné obytné bloky s 2 podzemnými 

podlažiami, lokálne 7+1obytné objekty, vo vnútri komplexu sú navrhované 5+1 podlažné 

mestské vily s 1 podzemným podlažím.  

 

Navrhovaná zástavba sa sčasti včleňuje (zóna II) do susedného komplexu Arboria I., 

pričom celkové riešenie navrhovaného investičného zámeru má hmotovo vytvárať takú 

urbanistickú štruktúru, ktorá bude organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná 

hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území. 

 

Primárnou funkciou navrhovanej činnosti je bývanie trvalého charakteru realizované  

v prevažne 5 podlažných bytových domoch s 1 ustúpeným podlažím a vybavenostnými 

funkciami v parteri (prvky občianskej vybavenosti), ktoré majú plnohodnotne dopĺňať 

charakter daného územia.  
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Organizácia obytného územia je riešená s cieľom formovania obytných plôch do 

voľných mestských blokov s nezastavanými verejnými/poloverejnými priestormi so zeleňou, 

pochôdznymi plochami s detskými ihriskami doplnenými o vodné prvky a drobnú architektúru.  

 

Realizácia navrhovanej stavby zohľadňuje väzby na existujúce a navrhované dopravné 

a inžinierske siete v danom území a nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu.   

 

Navrhovaná činnosť bude začlenená do okolia prostredníctvom sadových úprav, ktoré 

sú navrhované tak, aby prispeli k dotvoreniu architektúry a celkového harmonického rázu 

prostredia komplexu. Okolie navrhovaných obytných plôch bude tvorené novou zeleňou na 

rastlom teréne (stromová a kríková etáž v medziblokových priestoroch, predzáhradkách, 

dreviny v obvodových častiach pozemku v polohe povrchových parkovísk). Súčasťou sadových 

úprav bude výsadba strešnej zelene nad konštrukciami podzemnej garáže, extenzívnej vegetácie 

na príslušných podlažiach (zelené terasy), realizácia dažďových záhrad, popínavej zelene.  

 

V polohe východnej a juhovýchodnej časti riešeného územia (zóna IV.) je pre 

rezidentov, ako aj návštevníkov lokality navrhovaný „Relax park II“, riešený ako pokračovanie 

projektovaného parku Relax park I s množstvom zelene a doplnkových voľnočasových funkcií 

(detské ihriská s drobným mobiliárom, chodníky, „lúka“ vyhradená pre venčenie psov a pod.). 

 

Zakladanie navrhovaných objektov bude riešené pomocou základovej dosky  

s premenlivou hrúbkou, min. 0,5 m v únosnej vrstve horninového prostredia. V celom 

polyfunkčnom súbore je navrhovaný železobetónový stenový systém s kontaktným zateplením 

obvodového plášťa kombinovaný so železobetónovými a murovanými vnútornými stenami.  

V suteréne objektov je navrhovaný železobetónový obvodový plášť kombinovaný so 

železobetónovými stĺpmi.   

 

Suterénne priestory majú mať konštrukčnú výšku na úrovni 3,0 m. Vjazd do suterénu 

sa navrhuje otvorenou terénnou rampou, pričom obe podzemné podlažia budú prepojené krytou 

rampou. Každý vstup do objektu bude bezbariérový. Atika strešnej časti objektov je navrhovaná 

od úrovne parteru: + 25,000 (objekt 7.NP + ustúpené 1. NP), resp. na  úrovni + 19,500 m (objekt 

5.NP + ustúpené 1. NP).  

 

Pri riešení systému prípravy TÚV sa v ďalšom stupni projektového riešenia stavby pri 

podrobnom návrhu posúdi možnosť získavania energie na prípravu TÚV pomocou 

fotovoltaických panelov umiestnených na strechách najvyššieho podlažia príslušných objektov 

polyfunkčného komplexu. V prípade preukázania efektivity daného riešenia  

v konkrétnych podmienkach bude riešenie zapracované do systému prípravy TÚV. 

 

Navrhovaná činnosť bude dopravne napojená na priľahlú dopravnú sieť v smere cez  

novovybudovanú Juhovýchodnú ulicu realizovanú v kategórii MO 8,0/40 s nadväznosťou cez 

navrhovanú okružnú križovatku na Východnú ul. a následne na Piešťanskú cestu (I/61).  

V rámci riešeného územia dôjde po obvode polyfunkčnej zóny k vybudovaniu nových 

komunikácií funkčnej triedy C3 základnej kategórie MO 8,0/40 s pridruženými parkovacími 

pásmi s pozdĺžnym alebo kolmým radením vozidiel.  

 

Pre overenie funkčnosti navrhovaného dopravného riešenia/napojenia stavby na 

priľahlú dopravnú infraštruktúru z dopravno-kapacitného hľadiska, kapacity priľahlých 

dotknutých križovatkových uzlov bolo spracované dopravno-kapacitné posúdenie (Alfa04 a.s., 
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2018) spracované kumulatívne v kontexte relatívne blízko lokalizovaných rozvojových 

zámerov využívajúcich dotknutú dopravnú sieť. 

 

Na základe pripomienok Mesta Trnava k zámeru (02/2018) (Mesto Trnava, list  

č. OÚRaK/32902-15174/2018/Hn, zo dňa 23. 04. 2018) bolo riešenie napojenia stavby na 

priľahlé komunikácie ústne prerokované na príslušnom odbore Mestského úradu Mesta Trnava 

a na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave. Výsledkom konzultácií je potreba realizácie 

nasledovných dopravných uzlov súvisiacich s dopravným napojením navrhovanej činnosti: 

• Výstavba okružnej križovatky OK2 pri OD Tesco (križovatka Juhovýchodná ul./Východná 

ulica); 

• Vybudovanie križovatky na Piešťanskú cestu (I/61) tvaru T s pravo-pravým odbočovaním  

v južnej časti riešeného územia. 

 

Dopravné parametre súvisiace s navrhovanou dopravnou infraštruktúrou predmetnej 

stavby týkajúce sa realizácie/projektovania parkovacích stojísk, chodníkov, spevnených 

pochôdznych plôch, atď. sú projekčne a budú stavebne realizované v súlade s príslušnými 

normami STN a technickými predpismi. 

 

Parkovanie v areáli navrhovanej činnosti bude zabezpečené v celkovom počte 2295 

parkovacích stojísk, pričom 1 862 parkovacích stojísk bude situovaných v podzemných 

parkovacích garážach a 433 parkovacích stojísk bude situovaných na povrchu terénu v areáli 

navrhovanej činnosti. Kapacita nárokov na statickú dopravu je v súlade s platnou  

STN 73 6110/Z2. 

 

Návrh peších trás nadväzuje na komunikačnú sieť susedného polyfunkčného komplexu 

Arboria I. V rámci riešeného územia sú navrhnuté chodníky, námestie a ostatné spevnené 

pochôdzne plochy v nadväznosti na vstupy do objektov s prepojením  

k novonavrhovaným MHD v polohe Juhovýchodnej ul. Realizáciou zámeru dôjde ku 

kvalitatívnemu zlepšeniu, podpore a skvalitneniu pohybu pre peších v danom území. 

 

Z pohľadu cyklodopravy navrhovaná činnosť rešpektuje a predlžuje trasu plánovanej 

cyklotrasy v zmysle pôvodného konceptu v polohe prístupovej komunikácie (Juhovýchodná 

ulica). Pôjde o 2 jednosmerné cyklotrasy po oboch stranách Juhovýchodnej ulice. V areáli 

stavby sa počíta s umiestnením cyklostojanov. 

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA 

1. Vypracovanie správy o hodnotení 

Správa o hodnotení bola Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, 

odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, (ďalej len „MŽP SR“) doručená dňa  

03. 09. 2018. 

 

Správu o hodnotení vypracovala firma EKOJET, s.r.o, Staré Grunty 9A,  

811 04 Bratislava, v auguste 2018 (zodpovední riešitelia XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

Správa o hodnotení bola vypracovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe rozsahu hodnotenia MŽP SR  

č. 4721/2018-1.7./ak zo dňa 31. 07. 2018.  



 

strana 5 záverečného stanoviska č. 1291/2019-1.7./ak zo dňa 03. júna 2019 

 

 

  Správa o hodnotení obsahuje nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná 

činnosť neuskutočnila) a variant č. 2m (variant č. 2 realizácie navrhovanej činnosti uvedený 

v zámere modifikovaný podľa pripomienok mesta Trnava). Na základe ich porovnania sa  

v správe o hodnotení odporúča realizácia navrhovanej činnosti podľa variantu č. 2m. Zároveň 

sa kapitole C/IV správy o hodnotení navrhujú opatrenia na prevenciu, elimináciu, 

minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie. 

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení 

MŽP SR podľa § 33 ods. 1 zákona zaslalo správu o hodnotení v listinnom vyhotovení: 

 Mestu Trnava; 

a v elektronickej forme prostredníctvom zverejnenia na webovom sídle: 

 Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky; 

 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave; 

 Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie; 

 Okresnému úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 

 Okresnému úradu Trnava, odboru krízového riadenia; 

 Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov; 

 Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Trnave; 

 Krajskému pamiatkovému úradu Trnava; 

 Trnavskému samosprávnemu kraju. 

 

MŽP SR podľa § 33 ods. 1 zákona zverejnilo kompletnú správu o hodnotení na 

webovom sídle, na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/arboria-ii-polyfunkcna-

zona-trnava- . 

 

Mesto Trnava informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule a Internetu. 

Správu o hodnotení sprístupnilo verejnosti na nahliadnutie v dňoch od 21. 09. 2018 do  

22. 10. 2018. 

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutočnilo dňa 18. 10. 2018 na 

Mestskom úrade v Trnave. Podľa prezenčnej listiny sa na ňom zúčastnilo 7 osôb. 

 

Po úvodnom privítaní zástupca spoločnosti EKOJET, s.r.o., oboznámil účastníkov 

verejného prerokovania s posudzovaným zámerom. Následne prebehla diskusia. V rámci nej sa 

XXXXXX oboznámil s konkrétnymi navrhovanými protihlukovými opatreniami v súvislosti  

s tým, či budú realizované a účinné, s počtom bytových jednotiek, ktoré vzniknú po dobudovaní 

zámeru v rámci celej lokality ARBORIA v súvislosti s navýšením dopravnej záťaže na 

priľahlých komunikáciách, s dopravnou štúdiou v súvislosti s tým, či bola spracovaná pre celé 

územie polyfunkčnej zóny ARBORIA, s plánovanou občianskou vybavenosťou, s rozsahom 

schváleného Územného plánu zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“ a s trasovaním 

cyklotrasy. 

 

K uvedenému sa vyjadril zástupca navrhovateľa XXXXXXXXXX, na čo XXXXX 

uviedol, že nemá žiadne pripomienky a zámer považuje za dobre riešený. Následne sa  

XXXXXX zaujímal o ďalší postup procesu posudzovania a o samotný plán priebehu výstavby. 
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K procesu posudzovania sa vyjadril zástupca spoločnosti EKOJET, s.r.o., k priebehu výstavby 

zástupca navrhovateľa. 

 

Zástupca verejnosti, XXXXX, sa zaujímal o vlastnícke vzťahy k dotknutým pozemkom, 

o termín výstavby a termín výsadby izolačného pásu zelene pri obchvate. Zástupca 

navrhovateľa k uvedenému uviedol, že pozemky sú v súkromnom vlastníctve a výstavba začne 

v závislosti od nadobudnutia stavebných povolení a že výsadba izolačného pásu zelene bude 

realizovaná primerane k postupu výstavby.  

 

Nakoľko neboli vznesené iné pripomienky a odmietavé stanoviská, po dohode všetkých 

prítomných bolo verejné prerokovanie ukončené. 

  

Z verejného prerokovania navrhovanej činnosti bol vyhotovený záznam, ktorý bol spolu 

s  prezenčnou listinou zaslaný na MŽP SR, a je súčasťou archivovanej dokumentácie  

z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení 

Na MŽP SR boli doručené nasledujúce stanoviská k predloženej správe o hodnotení: 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP2-

2018/031631/Pu zo dňa 26. 09. 2018) 

 žiada dodržať podmienky uvedené v správe o hodnotení na zmiernenie vplyvov na 

životné prostredie, resp. navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 

a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov (list č. OU-TT-OOP6-2018/032169 zo 

dňa 27. 09. 2018) 

 konštatuje, že navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou mesta Trnava a súhlasí s ňou bez pripomienok. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (list č. RÚVZ/2018/04482/Ha-

HŽP zo dňa 08. 10. 2018) 

 súhlasí s predloženou správou o hodnotení a požaduje výsledkami merania hluku pri 

kolaudácii stavby preukázať dodržanie najvyšších prípustných hodnôt hluku podľa vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí vo vnútorných priestoroch 

bytov.  

Trnavský samosprávny kraj (list č. 07313/2018/OÚPŽP-10/Ha zo dňa 10. 10. 2018) 

 konštatuje, že modifikovaný variant č. 2 m bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom 

tak, aby bol v súlade s Územným plánom zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“. Ďalej 

konštatuje, že navrhovaná činnosť musí plne rešpektovať tento územný plán a že k správe 

o hodnotení nemá pripomienky. 

Mesto Trnava (list č. OÚRaK/32902-82750/2018/Hn zo dňa 12. 10. 2018) 

 predložilo svoje stanovisko v šiestich bodoch: 

1. Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom Mesta Trnava (Aktualizované znenie 

2009) a so schváleným Územným plánom zóny. Na predmetnú lokalitu bol mestským 

zastupiteľstvom schválený Územný plán zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“ uznesením 
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č. 953 dňa 11. 09. 2018. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 503 dňa  

13. 09. 2018 (účinná 28. 09. 2018). Podkladom na spracovanie územného plánu zóny bolo 

Zadanie, ktoré po verejnom prerokovaní bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta 

Trnava uznesením č. 861 dňa 24. 04. 2018. 

2. Na základe pracovného stretnutia konaného dňa 22. 08. 2018 za účasti zástupcov 

spoločnosti Domus Project, s.r.o. (v zastúpení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX), primátora Mesta Trnava a pracovníkov Odboru územného rozvoja 

a koncepcií k prerokovaniu plánovanej okružnej križovatky OK2 pri OD Tesco  

(s vydaným územným rozhodnutím OSaŽP/30337-55303/2009/Ča), ktorého cieľom bolo 

prehodnotenie požiadavky a dohody mesta Trnava so spoločnosťou Arboria o výstavbe 

uvedenej okružnej križovatky ešte pred začatím akýchkoľvek stavebných povolení na 

realizáciu JZ etapy výstavby lokality Arboria II. Etapa, Mesto Trnava na základe záverov 

rokovania a doložených podkladov (Dopravno-kapacitné posúdenie dotknutých križovatiek 

arch. Č. 0383, vypracované spoločnosťou Alfa04, a.s. v 01/2018), kde križovatka kapacitne 

vyhovie do roku 2026, akceptuje požiadavku spoločnosti Domus Project a povoľuje 

výstavbu dvoch bytových domov popri Komerčno-podnikateľskej zóne Piešťanská (t.j. prvé 

dva bytové domy od budúcej okružnej križovatky na pravej strane Novomestskej ulice). 

3. Na základe výsledkov Akustickej štúdie (18oe00068 AS) vypracovanej spoločnosťou 

VALERON Enviro Consulting, s.r.o. zo dňa 15. 06. 2018 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

mesto požaduje v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie dodržať všetky navrhnuté 

opatrenia a odporúčania na elimináciu negatívnych vplyvov hluku vo vonkajšom a 

vnútornom prostredí: 

- dodržať navrhnuté opatrenia na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov a okien; 

- navrhnúť účinný spôsob prevetrávania obytných miestností; 

- navrhnúť opatrenia na elimináciu hluku (vibrácií) zo stacionárnych zdrojov hluku (na 

strechách, fasádach). Konkrétne protihlukové riešenia rozpracovať v ďalšom stupni PD; 

- dodržať požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov  

v zmysle STN; 

- k návrhu protihlukovej steny (predložiť vyjadrenie Slovenskej správy ciest ako správcu 

komunikácie I/51 v stupni pre územné rozhodnutie. 

Mesto Trnava upozorňuje, že od mesta nebude možné uplatňovať si prípadné požiadavky 

na zníženie negatívnych vplyvov hluku z dopravy (napr. úpravu vybudovaných 

protihlukových stien, budovanie ďalších protihlukových stien, znižovanie rýchlosti na ceste 

I/51 a pod.). 

4. V zmysle záväznej časti platného územného plánu (ďalej len „ÚPN“) mesta Trnava sa 

navrhovaný areál nachádza na území plôch a blokov viacpodlažnej zástavby a rodinných 

domov (A06) a plôch izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií (Z04), kde je 

budovanie zelene v predpísanom minimálnom rozsahu povinnosťou jednotlivých 

investorov. 

Nezastavateľné plochy upravené zeleňou podrobnejšie riešiť v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie, v štruktúre: 

- zeleň parková verejne dostupná s vybavenosťou; 

- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax 

a spoločenské kontakty rezidentov; 

- malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou; 

- zeleň uličná; 

- sprievodná zeleň komunikácií; 

- zeleň spevnených plôch a zariadení parkovania; 

- zeleň strešná a vertikálna;   
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- na jestvujúcich verejne dostupných priestranstvách bytových domov neznižovať 

dosiahnutý podiel zelene na 1 obyvateľa; 

- v nových zónach bývania riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň s vybavenosťou  

o minimálnej veľkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do  

500 - 800 m riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra 

systému sídelnej zelene); 

- minimálna výmera zelene v zóne bývania je 7 m2 na 1 obyvateľa zóny (mimo zelene 

spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu); 

- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň; 

- na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú zeleň vrátane vybavenosti  pre 

relaxačný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu; 

- budovanie zelene na plochých strechách zariadení komerčnej vybavenosti a služieb 

orientovať prioritne na plochy v dotyku s obytným územím; 

- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch a podobne; 

- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax a 

spoločenské kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu 

identitu; 

- pri detských ihriskách a športoviskách nepoužívať dreviny jedovaté a tŕnisté; 

- zeleň uličných priestorov a komunikácií dopĺňať alejou, prípadne minimálne 

jednostranným stromoradím; 

- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch 

občianskej vybavenosti a bytových domov ako verejne prístupný priestor bez oplotenia; 

- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu 

riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene – min. 1 strom na 80 m2 plochy 

parkoviska vrátane započítania plôch obslužných komunikácií parkoviska; 

- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť na výsadbu minimálna šírka pásu 

zelene (línie) 2,5 m alebo veľkosť bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m; 

- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných 

priestranstiev použiť max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie 

(biocentrá a biokoridory) musí byť povinne zostavená najmä z domácich druhov, príp. 

neinváznych druhov a druhov introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, 

ktoré nebudú zásadne meniť ráz krajiny; 

- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a 

prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez 

spevnené plochy alebo v ryhách s protikoreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí 

alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty 

kmeňov stromov; 

- budovanie plôch verejnej zelene, verejných priestranstiev pre relax a spoločenské 

kontakty rezidentov v predpísanom minimálnom rozsahu, alternatívne malých ihrísk pre 

neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia je povinnosťou jednotlivých 

investorov; 

- v rámci plôch zelene a záhrad, parkovo upravených plôch, pridružených plôch verejne 

dostupných priestranstiev vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou 

vodou. 

5. Mesto Trnava upozorňuje, že dňa 24. 04. 2018 bolo mestským zastupiteľstvom (ďalej len 

„MZ“) mesta Trnava schválené VZN č. 496, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení 

VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o Územnom 

pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj 

mesta Trnava (účinné dňom 11. 05. 2018), podľa ktorého je potrebné v rámci plôch zelene 
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vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou „prednostne“ formou jej 

zachytávania a využitia v mieste dopadu. 

Pri hospodárení s dažďovou vodou je potrebné dodržať nasledovné zásady: 

- Povinnosťou investora je vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou 

vodou, prednostne formou je zachytávania a využitia v mieste dopadu, opatreniami na 

podporu vsakovania, opatreniami na akumuláciu, retenciu a detenciu vôd a opatreniami 

na zníženie koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody. Riešenie nakladania s 

dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území. 

- Bežné opatrenia na správne hospodárenie s dažďovou vodou môžu byť: 

- na povrchu (priekopy, nádrže, bazény, mokraďové systémy, dažďové záhrady, 

vodné plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, zelené strechy a strešné 

záhrady, spevnené plochy so zvýšenou priepustnosťou a pod.); 

- pod povrchom (vsakovacie bloky, vsakovacie a akumulačné zariadenia  

s regulovaným odtokom a pod.); 

- dažďovú vodu možno využívať aj na chladenie, požiarne účely, splachovanie WC 

a pod. 

- V prípade vsakovania dažďových vôd nesmie prísť k znečisteniu alebo k zhoršeniu 

kvality podzemných vôd, k negatívnemu ovplyvneniu vodných pomerov dotknutého 

územia a využitia susedných nehnuteľností vzdutím hladiny podzemnej vody  

s možným následkom zaplavovania a podmáčania dotknutého územia. 

6. Mesto Trnava žiada dodržať všetky navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu, 

minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie 

uvedené v predloženej Správe o hodnotení navrhovanej činnosti na str. 73 - 75  

v kapitole IV. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (list č. 07288/2018/OSR/77701 zo dňa 

15. 10. 2018) 

 Konštatuje, že požiadavky uvedené v stanovisku k zámeru č. 07288/2018/OSR/30977 

zo dňa 23. 04. 2018 sú zapracované do správy o hodnotení. Pripomienky uvedené v stanovisku 

žiada dodržať v plnom rozsahu aj v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie. 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-TT-

OCDPK-2018/032455 zo dňa 18. 10. 2018) 

 predložil svoje stanovisko v šiestich bodoch: 

1. Stavba je v dotyku s cestou I/51, severným obchvatom mesta Trnava a s miestnou 

komunikáciou Piešťanská (predtým cesta I/61), zóna bude komunikačne pripojená na 

miestne komunikácie. 

2. Obytné domy musia byť umiestnené za hranicou ochranného pásma cesty I/51, ktoré je  

50 m od osi cesty a vetiev križovatky, ktoré sú súčasťou cesty I/51. 

3. Upozorňuje, že ochranné pásmo cesty nie je pásmom hygienickej ochrany, slúži na prípadné 

smerové alebo šírkové úpravy cesty a vymedzuje koridor nezastaviteľný nadzemnými 

stavbami – hlavnými stavebnými objektmi. 

4. Opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy z cesty I/51 na stavby a životné 

prostredie v nich je potrebné realizovať na náklady stavebníka polyfunkčnej zóny ako 

súčasť stavby. 

5. Požaduje zahrnúť výsledky akustickej štúdie 18oe 00068AS do protihlukových opatrení 

stavieb tak, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom nebola v rozpore  

s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 549/2007 Z. z. a vyhlášky č. 237/2009 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa uvedená vyhláška. 
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6. Upozorňuje stavebníka, že nebude možné zo strany budúceho vlastníka obytných domov 

uplatňovať prípadné požiadavky na zníženie negatívnych vplyvov dopravy (napr. úprava 

vybudovaných protihlukových stien (ďalej len „PHS“), budovanie ďalších PHS, znižovanie 

rýchlosti na ceste I/51 a pod.) od majetkového správcu cesty I/51, t.j. Slovenskej správy 

ciest Bratislava. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP3-

2018/032609/ŠSMER/Ša zo dňa 26. 10. 2018) 

 ako štátna správa odpadového hospodárstva nemá k správe o hodnotení pripomienky. 

 Ako štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že realizáciou navrhovanej činnosti 

nevzniká žiadny stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii stredný alebo veľký zdroj 

a upozorňuje navrhovateľa 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. a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z. v znení 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2016 (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). Nemá iné pripomienky alebo námietky a s navrhovanou činnosťou súhlasí. 

 Ako štátna vodná správa pred, resp. počas realizácie navrhovanej činnosti požaduje 

- dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd; 

- realizovať všetky navrhované opatrenia na zamedzenie prieniku znečisťujúcich látok 

do povrchových a podzemných vôd; 

- dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a  

o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného 

zákona; 

- dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon). 

 Ako štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá k správe o hodnotení pripomienky. 

5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona 

Odborný posudok podľa § 36 zákona spracovala XXXXXXXXXXXX., zapísaná  

v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod 

číslom 352/2003-OPV (ďalej len „spracovateľka odborného posudku“). Odborný posudok bol 

doručený MŽP SR  28. 01. 2019. 

 

Posudok bol spracovaný v zmysle § 36, ods. 4 - 7 zákona v januári 2019. Na 

vypracovanie odborného posudku spracovateľka odborného posudku použila podklady 

poskytnuté MŽP SR, navrhovateľom, stanoviská subjektov zúčastnených v procese 

posudzovania, konzultácie s navrhovateľom a spracovateľom správy o hodnotení a jej 

vedomosti, osobné poznatky a skúsenosti z problematiky posudzovania. 

 

Spracovateľka odborného posudku konštatuje, že správa o hodnotení obsahuje všetky 

náležitosti podľa § 31 a prílohy č. 11 k zákonu. Dokumentácia správy o hodnotení je podľa nej 
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spracovaná komplexne, zrozumiteľne, obsahovo vyhovujúco, proporcionálne prijateľne, 

celkovo na primeranej úrovni dokumentácii tohto typu. Uvádza, že jednotlivé kapitoly sú 

vypracované na dostatočnej úrovni zodpovedajúcej charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti 

a že správa o hodnotení podáva dostatočný obraz o navrhovanej činnosti. Dokumentácia opisuje 

jeden realizačný variant (modifikovaný variant č. 2) a nulový variant. 

 

Vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti správa 

o hodnotení podľa spracovateľky odborného posudku obsahuje dostatok informácií pre určenie 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Domnieva sa tiež, že 

poskytuje informácie o území v rozsahu potrebnom pre posúdenie vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie. Kapitoly uvádzajúce charakteristiku súčasného stavu životného 

prostredia dotknutého územia boli pre účel posudzovania podľa spracovateľky odborného 

posudku dostatočným podkladom. Požiadavky na vstupy a výstupy odrážajú podľa nej stupeň 

poznania problematiky na úrovni podkladov projektovej dokumentácie stavby. Taktiež 

posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a návrh opatrení zodpovedajú 

úrovni projektovej prípravy.  

 

Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a 

odhad významnosti sú spracované s poukázaním na najzávažnejšie vplyvy a riziká činnosti. 

Informácie o vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v správe  

o hodnotení, vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti, spracovateľka odborného 

posudku považuje za dostatočné. Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 

kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, navrhované v rámci správy 

o hodnotení, považuje za spracované na postačujúcej úrovni, úmerne súčasnému stupňu 

poznania a riešenia problematiky.  

 

K obsahu správy o hodnotení nemá spracovateľka odborného posudku, okrem  drobných 

podotknutí, výraznejšie pripomienky. Spracovateľka odborného posudku konštatuje, že všetky 

kroky procesu posudzovania navrhovanej činnosti do času vypracovania odborného posudku 

podľa § 36 zákona boli vykonané podľa zákona. 

 

Spracovateľka odborného posudku uvádza, že v procese posudzovania vplyvov na 

životné prostredie neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy, ktoré by významne 

ovplyvnili kvalitu životného prostredia v prípade realizácie navrhovanej činnosti  

v navrhovanom variante. 

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a 

geomorfologické pomery  

 

Vzhľadom na parametre navrhovanej činnosti, charakter prostredia/umiestnenie stavby 

v danom území sa v prípade spoľahlivého založenia stavby neočakávajú žiadne významné 

vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, 

nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.  

 

Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby budú spočívať v realizácii výkopov pri 

zakladaní stavieb, zasahovaní do vrchných vrstiev horninového prostredia pri ukladaní vedení 
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technickej infraštruktúry pod terénom a pod. Stavba nevyžaduje budovanie hlbokých 

základových konštrukcií (jedno alebo dve podzemné podlažia). 

 

Pred výstavbou navrhovanej činnosti bude vypracovaná kompletná projektová 

dokumentácia paženia a tesnenia stavebnej jamy, z ktorej bude zrejmé akým spôsobom bude 

zabezpečená stabilita susedných objektov, predpokladané posuny v smere zvislom a 

vodorovnom, monitoring prác, jeho rozsah a systém.  

 

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere 

eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a 

prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape 

výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti. 

 

Navrhovaná činnosť priamo nepretína žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných 

surovín, taktiež nezasahuje priamo do chránených ložiskových území, z tohto dôvodu nebude 

mať žiadny vplyv na nerastné suroviny. 

 

Významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, 

geodynamické javy, nerastné suroviny a geomorfologické pomery neboli identifikované. 

Vplyvy na klimatické pomery 

 

Stavba v rámci projektovej prípravy je optimalizovaná na dôsledky zmeny klímy a bude 

realizovaná tak, aby navrhovanú stavbu neohrozovali nepriaznivé účinky zmeny klímy.  

K zmierneniu  negatívnych  dôsledkov  zmeny  klímy je vhodný výber a aplikácia adaptačných 

opatrení, ktoré v súvislosti s predmetnou stavbou predstavujú: 

• vybudovanie dostatočnej kapacity zariadení pre odvádzanie extrémnej prívalovej zrážky  

(naprojektovaná kanalizačná sústava s dostatočnou kapacitou, odvádzanie splaškových vôd 

do kapacitne postačujúcej ČOV, retencia vôd na pozemku – kontrolované vypúšťanie do 

verejnej kanalizácie podľa podmienok správcu kanalizačnej siete, atď.); 

• vyhodnotenie nezamŕznej hĺbky pre osadenie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry 

a pre samotné zakladanie stavby; 

• zohľadnenie účinkov vysokého rozpálenia povrchov obvodového plášťa stavby/ 

prehrievania stavby (tepelná izolácia stavby, tienenie výplní otvorov); 

• výsadba vzrastlej vegetácie, ktorá vo vhodne umiestnených priestoroch v areáli stavby môže 

slúžiť aj ako tieňový efekt stavby (ďalšie prvky – dažďové záhrady, strešná zeleň, vodné 

prvky, tienenie verejných priestorov stromami, vertikálna popínavá zeleň na balkónoch 

bytových domov, atď.).  

 

Významné vplyvy navrhovanej činnosti na miestnu klímu, charakter teploty vzduchu, 

jeho prúdenia, či vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie hodnotenej navrhovanej 

činnosti nepredpokladajú. 

 

V riešenom území nebola identifikovaná existencia potenciálne významného 

povodňového rizika ani oblasti, v ktorej možno predpokladať pravdepodobný výskyt 

potenciálne významného povodňového rizika (zdroj: www.mpompr.svp.sk). 

 

 

http://www.mpompr.svp.sk/
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Vplyvy na ovzdušie 

 

Pre potreby navrhovanej činnosti bola spracovaná Rozptylová štúdia (VALERON 

Enviro Consulting s.r.o., 2018) za účelom posúdenia predpokladaného vplyvu zdrojov 

znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia jej okolia. Výsledky rozptylovej 

štúdie preukázali, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok (CO, NO2, VOC - 

benzén) na ploche riešeného územia a jeho susedstve počas prevádzky stavby pri 

najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú osobitným 

právnym predpisom ustanovené limitné hodnoty. Navrhovaná činnosť spĺňa požiadavky a 

podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.  

 

Počas výstavby navrhovanej činnosti je možné očakávať dočasný nepriaznivý vplyv na 

kvalitu ovzdušia emisiami produkovanými stavebnými mechanizmami a zvýšenou prašnosťou, 

ktorá môže byť vhodnými stavebnými postupmi špecifikovanými v projekte organizácie 

výstavby (POV) a opatreniami na stavbe minimalizovaná. Pôjde o vplyv dočasný, časovo 

obmedzený na samotnú etapu stavebnej činnosti.   

 

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia najmä: 

stavebné mechanizmy, nákladná doprava, stavenisko (najmä počas zemných prác). V etape 

zemných prác môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v areáli v okolí areálu a na prístupových 

komunikáciách. Miera prašnosti bude závisieť na okamžitých poveternostných pomerov – 

vlhkosti, rýchlosti a smeru vetra. Tieto vplyvy na ovzdušie je možné zmierniť vhodnými 

organizačnými opatreniami (napr. kropenie staveniska, čistenie komunikácií, dôsledné čistenie 

kolies dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejné komunikácie a pod.). Uvedené 

vplyvy budú krátkodobé.  

Vplyvy na vodné pomery 

 

Základová špára navrhovanej činnosti (podzemná garáž na úrovni 1. alebo  

2. podzemného podlažia) bude realizovaná nad priemernou hladinou podzemnej vody (ustálená 

hladina podzemnej vody bola podľa inžiniersko-geologického prieskumu identifikovaná na 

úrovni cca 14 m pod úrovňou terénu, výkop 2. podzemného podlažia bude realizovaný na 

úrovni 6,0 m p.t.), z tohto dôvodu sa nepredpokladá trvalý pokles ani významné stúpnutie 

hladiny podzemnej vody. 

 

Navrhovaná činnosť je riešená tak, aby minimalizovala odtok zrážkovej vody z miesta 

realizácie navrhovanej činnosti a v čo najväčšej miere sa priblížila úrovni dotácie podzemných 

vôd zrážkovými vodami, aká je v súčasnosti (zeleň, retenčná plocha, retenčná stoka, dažďové 

záhrady). 

 

Riziko znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a splaškovými odpadovými 

vodami počas výstavby je minimalizované štandardnými opatreniami (pozri 10. podmienku 

kapitoly VI.3. a kapitolu VI.4. záverečného stanoviska). 

 

Splaškové odpadové vody z prevádzky navrhovanej činnosti budú odvádzané 

prostredníctvom novovybudovanej jednotnej kanalizácie, ktorá bude pokračovaním už 

vybudovaných stôk jednotnej kanalizácie realizovanej v rámci susedného komplexu Arboria I. 

Splaškové odpadové vody budú prečistené v existujúcej ČOV Trnava - Zeleneč. 
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V mieste realizácie navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej 

vody, pramene a pramenné oblasti využívané pre hromadné zásobovanie obyvateľstva. Miesto 

realizácie navrhovanej činnosti nezasahuje priamo do I. a II. stupňa ochranného pásma 

vodárenského zdroja (ďalej len „VZ“) Piešťanská ani do I. stupňa ochranného pásma VZ 

Bučianska cesta.  Miesto realizácie navrhovanej činnosti je sčasti v prekryve s II. stupňom 

ochranného pásma VZ Bučianska cesta  v blízkosti cesty I/51 a to iba na časti územia zóny IV., 

s ktorej zastavaním sa neráta. V dotknutom území sa nenachádzajú vodohospodársky chránené 

oblasti.  

 

Vzhľadom na funkčné a stavebno-technické riešenie navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá zhoršenie kvality podzemných ani povrchových vôd v danom území. 

Navrhovaná činnosť nie je svojim charakterom riziková. 

Vplyvy na pôdu 

 

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku s rozlohou 10,16 ha, pričom 1,25 ha 

(cca 12,3 % rozlohy miesta realizácie navrhovanej činnosti) je v prekryve  

s neobhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou (iba zóna IV.). Uvedená plocha nebude 

zastavaná – počíta sa s jej využitím v zmysle platného územného plánu dotknutého sídla ako 

plocha zelene. Vzhľadom na vyššie uvedené boli vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu 

hodnotené ako menej významné. Areál navrhovanej činnosti nezasahuje do lesnej pôdy a 

nebude mať negatívny vplyv na kvalitu a stav pôd mimo riešeného územia. 

 

Riziko znečistenia pôdy ropnými látkami a splaškovými odpadovými vodami počas 

výstavby je minimalizované štandardnými opatreniami (pozri 10. podmienku kapitoly VI.3. 

a kapitolu VI.4. záverečného stanoviska). 

Vplyvy na hlukovú situáciu 

 

Na základe výsledkov Akustickej štúdie (VALERON Enviro Consulting, s.r.o., 2018) 

možno konštatovať, že samostatne hodnotená navrhovaná činnosť nespôsobí prekročenie 

prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku na existujúcich susedných pozemkoch, platných 

pre denný, večerný, ani pre nočný referenčný časový interval. 

 

V dôsledku dopravy na priľahlých komunikáciách bude najmä v okrajových častiach 

miesta realizácie navrhovanej činnosti orientovaných k ceste I/51 a I/61 dochádzať  

k prekračovaniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku. Z toho dôvodu sú v akustickej 

štúdii navrhované protihlukové opatrenia. Ich splnenie je podmienkou realizácie navrhovanej 

činnosti uvedenou v kapitole VI.3. záverečného stanoviska. 

 

Navrhovaná činnosť zároveň vytvára chránené zóny so zeleňou (vnútrobloky, relax park 

II – zóna IV), kde bude vylúčená automobilová doprava, resp. zeleň bude vytvárať bariéru voči 

prenikajúcemu hluku z dopravy, čo bude pozitívne vplývať na hlukový komfort dotknutého 

obyvateľstva. 

Vplyvy na dopravu 

Navrhovaná činnosť má byť dopravne napojená na priľahlú dopravnú sieť v smere cez  

novovybudovanú Juhovýchodnú ul. realizovanú v kategórii MO 8,0/40 s nadväznosťou cez 
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navrhovanú okružnú križovatku na Východnú ulicu a následne na Piešťanskú cestu (I/61). 

Pripojenie navrhovanej činnosti na priľahlú dopravnú sieť bolo podľa správy o hodnotení 

prerokované s na príslušnom odbore Mestského úradu mesta Trnava, ktorého výsledkom je 

okrem iného potreba výstavby uvedenej okružnej križovatky. Mesto Trnava v stanovisku 

k správe o hodnotení potvrdzuje rokovanie, ktorého cieľom bolo prehodnotenie požiadavky a 

dohody mesta Trnava so spoločnosťou Arboria o výstavbe uvedenej okružnej križovatky ešte 

pred začatím akýchkoľvek stavebných povolení na realizáciu JZ etapy výstavby lokality 

Arboria II. Etapa, Mesto Trnava na základe záverov rokovania a doložených podkladov 

(Dopravno-kapacitné posúdenie dotknutých križovatiek arch. Č. 0383, vypracované 

spoločnosťou Alfa04, a.s. v 01/2018), kde križovatka kapacitne vyhovie do roku 2026, 

akceptuje požiadavku spoločnosti Domus Project a povoľuje výstavbu dvoch bytových domov 

popri Komerčno-podnikateľskej zóne Piešťanská (t.j. prvé dva bytové domy od budúcej 

okružnej križovatky na pravej strane Novomestskej ulice). V správe o hodnotení, ani 

v stanovisku mesta Trnava k nej, sa neuvádza dohodnutý termín realizácie uvedenej okružnej 

križovatky, ani časová nadväznosť na výstavbu jednotlivých zón navrhovanej činnosti. Zjavne 

nevhodným riešením by bolo uviesť do prevádzky zónu III navrhovanej činnosti pred 

dokončením uvedenej okružnej križovatky so všetkými negatívnymi vplyvmi, najmä 

prašnosťou, hlukom a dopravnými obmedzeniami, ktoré by jej výstavba priniesla. Ako však 

vyplýva z konzultácie s navrhovateľom a následného preverenia na 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta, zóna 

III, ktorá je súčasťou navrhovanej činnosti, bola zároveň predmetom zisťovacieho konania, 

výsledkom ktorého je rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, č. OU-TT-OSZP3-2017/018848/ŠSMER/Šá zo dňa 21. 06. 2017. Podľa vyjadrenia 

navrhovateľa bolo na zónu III vydané už aj stavebné povolenie. 

V rámci riešeného územia sa po jeho obvode navrhujú nové komunikácie funkčnej 

triedy C3 základnej kategórie MO 8,0/40 s pridruženými parkovacími pásmi s pozdĺžnym alebo 

kolmým radením vozidiel. Výsledkom rokovania podľa predchádzajúceho odseku je podľa 

správy o hodnotení aj potreba križovatky tvaru T s Piešťanskou cestou (I/61) s pravo-pravým 

odbočovaním v južnej časti miesta realizácie navrhovanej činnosti (vyústenie obvodových 

komunikácii priamo na Piešťanskú cestu). Uvedená križovatka je súčasťou navrhovanej 

činnosti, preto nie je nutné ňou realizáciu navrhovanej činnosti podmieňovať. 

Pre overenie funkčnosti navrhovaného dopravného riešenia z dopravno-kapacitného 

hľadiska, kapacity priľahlých dotknutých križovatkových uzlov, príp. zistenie možných 

nedostatkov v navrhovanom riešení organizácie a riadenia dopravy vrátane návrhu príslušných 

opatrení bolo spracované dopravno-kapacitné posúdenie (Alfa04 a.s., 2018).  

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude obmedzovať súčasnú prevádzku MHD na 

priľahlej dopravnej sieti. V rámci výstavby polyfunkčnej zóny sa počíta s rozšírením liniek 

MHD v priestore navrhovaného námestia medzi zónou I. a zónou II., kde sa navrhuje 

umiestnenie nových obojstranných zastávok MHD v priamej pešej dostupnosti do celého areálu 

polyfunkčnej zóny.  

Navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce cyklotrasy v jej okolí a 

ponecháva/zohľadňuje územnú rezervu pre plánovanú cyklotrasu vedenú Juhovýchodnou 

ulicou. V areáli navrhovanej činnosti sa umiestnia cyklostojany.  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta
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Vplyvy na obyvateľstvo 

 

Pozitívne vplyvy na obyvateľstvo sa prejavia hlavne v socio-ekonomickej oblasti 

a súvisia s účelom navrhovanej činnosti. V dotknutom území sa zväčši ponuka bývania 

a priestorov na podnikanie v oblasti obchodu a služieb pre obyvateľstvo. V súvislosti s tým sa 

rozšíri aj ponuka pracovných príležitosti počas výstavby aj počas prevádzky navrhovanej 

činnosti. Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšie obytné územie 

(obytný komplex ARBORIA I. – vo výstavbe v príslušných etapách) sa nachádza v susedstve 

riešeného územia, v jeho severnej časti. 

 

Za negatívne vplyvy obdobného typu navrhovaných činnosti sa štandardne považuje 

predovšetkým znečisťovanie ovzdušia a akustické znečisťovanie. Obidva vplyvy sú 

vyhodnotené v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly. V kapitole VI.3. záverečného 

stanoviska sú uvedené podmienky súhlasu s navrhovanou činnosťou, pri splnení ktorých sa 

predpokladá, že nebudú prekročené povolené limity. V prípade hluku to bude overené v rámci 

kolaudácie stavby tak, ako je to uvedené v kapitole VI.4. záverečného stanoviska. 

 

Ďalším vplyvom sledovaným pri obdobnom type navrhovaných činnosti je vplyv na 

svetelné pomery. Podľa správy o hodnotení závery svetelnotechnického posúdenia preukázali, 

že navrhovaná činnosť svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie 

a denné osvetlenie okolitých existujúcich obytných miestností. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trnave so správou o hodnotení súhlasí. 

 

Jedným z najvýznamnejších vplyvov ovplyvňujúcich pohodu a kvalitu života 

obyvateľstva je vplyv na dopravu, pričom žiadúca je bezpečnosti, jednoduchosť a rýchlosť pre 

všetky relevantné typy dopravy bez dopravných kongescií. Riešenie, ktoré bolo navrhnuté aj na 

základe konzultácií s mestom Trnava, tieto kritéria spĺňa, ako to vyplýva z hodnotenia 

uvedeného v časti tejto kapitoly venovanej doprave. 

 

Výhodou navrhovaného riešenia je jeho koncepčnosť a komplexnosť. Riešené je celé 

územie polyfunkčnej zóny ARBORIA II, čo umožnilo vyhnúť sa nekoncepčným riešeniam 

v prípade postupu per partes. Komplexnosť znamená, že do riešenia je zahrnuté celé územie 

vrátane „Relax parku II“. Zárukou, že takto komplexne bude navrhovaná činnosť aj 

zrealizovaná, je 4. podmienka kapitoly VI.3. záverečného stanoviska, podľa ktorej bude „Relax 

park II“ zrealizovaný najneskôr ku kolaudácii posledných objektov zóny IV. 

Vplyvy na biotu 

 

Vplyvy navrhovanej činnosti na vegetáciu boli hodnotené na základe súčasného 

pokryvu daného územia, jeho súčasným využívaním a umiestnením v urbanizovanom území. 

Pokryv riešeného územia je málo hodnotný, je tvorený prevažne ruderálnymi druhmi náletovej 

vegetácie. V areáli navrhovanej činnosti nie sú identifikované chránené ani inak vzácne druhy 

drevín. Taktiež na jeho ploche nie je zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených 

rastlinných taxónov alebo vzácnych a kriticky ohrozených druhov drevín.   

 

Na dotknutom pozemku v mieste vybudovania jednotlivých objektov komplexu sa 

nenachádzajú  dreviny podliehajúce súhlasu na výrub drevín, t. j. nie je potrebné žiadať 

príslušné orgány o súhlas na výrub drevín. Súhlas na výrub drevín si vyžiada realizácia novej 

dopravnej infraštruktúry (výrub 6 ks stromov v dôsledku vybudovania stykovej križovatky  
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v polohe Piešťanskej cesty), nejde o významný negatívny vplyv na vegetáciu, ide o mierne 

negatívny vplyv lokálneho charakteru bez významných širších dosahov na štruktúru vegetácie 

dotknutého sídla. 

 

V rámci navrhovanej činnosti sa na rastlom teréne navrhuje výsadba nových zelených 

plôch (Relax park II, izolačná zeleň, stromová a kríková etáž so zatrávnením, atď.) o výmere 

41 044,0 m2, čo predstavuje cca 40% výmery riešeného územia. Nosným prvkom sadových 

úprav budú plochy parkovo upravenej udržiavanej a zavlažovanej zelene s cieľom spríjemnenia 

dotknutého priestoru pre obyvateľov polyfunkčného komplexu, jeho návštevníkov a denných 

pasantov. Výmera zelene v zóne bývania bude predstavovať minimálne 7 m2 na obyvateľa. 

Súčasťou sadových úprav budú dažďové záhrady a strešná zeleň vo vyhradených polohách 

pochôdznych/nepochôdznych priestorov. 

 

V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšenie kvantity (biomasy) 

aj kvality zelene. Realizácia navrhovanej činnosti zabráni v mieste realizácie navrhovanej 

činnosti šíreniu inváznych druhov rastlín. Vplyvy navrhovanej činnosti na vegetáciu sú 

hodnotené ako významné, pozitívne, lokálne a trvalé. 

 

Vplyvy na živočíšstvo boli hodnotené na základe jeho súčasného výskytu v riešenom 

území a jeho bezprostrednom okolí. Na ploche dotknutého pozemku absentujú migračné 

koridory a biotopy európskeho/národného významu. Vzhľadom na stupeň urbanizácie 

hodnoteného územia sa v súčasnosti v riešenom území vyskytujú prevažne mobilné druhy 

živočíchov s vyššou tendenciou k synantropii adaptované na rušivé vplyvy z okolia. Ojedinelé 

zalietavanie, príp. výskyt vzácnejších druhov nie je možné úplne vylúčiť, avšak ich 

dlhodobejšie zdržiavanie sa v riešenom území vzhľadom na antropický vplyv okolia a absenciu 

zelených plôch a úkrytových možností sa nepredpokladá. 

 

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zánik významných biotopov 

živočíšstva nachádzajúcich sa v jej bližšom či  širšom okolí. V areáli stavby dôjde k výsadbe 

novej zelene, ktorá môže poskytnúť nové útočiská pre úkryt, hniezdenie najmä takých druhov 

živočíchov, ktoré sú adaptované na súčasný charakter prostredia. Nové vodné plochy/prvky 

môžu predstavovať aj nový zdroj napájania pre živočíšne druhy adaptované na dané prostredie. 

Vplyvy na živočíchov sú hodnotené ako menej významné, pozitívne lokálne a trvalé. 

Vplyvy na chránené územia a územný systém ekologickej stability (ďalej len 

„ÚSES“) 

 

Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na veľkoplošné a maloplošné chránené územia 

sa nebudú vyskytovať z dôvodu, že navrhovaná činnosť nezasahuje a v jej bližšom okolí sa 

nevyskytujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia v zmysle zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Na ploche 

riešeného územia platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Negatívne vplyvy 

navrhovanej činnosti na chránené územia a ich ochranné pásma neboli identifikované. 

Navrhovaná činnosť sa nedotýka ani ochranných pásiem chránených území 

 

Dotknuté územie nie je v prekryve s územím zaradeným do zoznamu Ramsarského 

dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej činnosti  na mokradné spoločenstvá sa 

nepredpokladá. Ako súčasť vegetačných úprav sa navrhujú aj vodné plochy na ktorých vzniknú 

drobné mokradné spoločenstvá. 
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Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na prvky ÚSES, nakoľko prvky 

ÚSES nie sú v bezprostrednom urbanizovanom okolí riešeného územia situované.  

Vplyvy na krajinu 

 

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného 

územia. Dotknutý pozemok sa funkčne reprofiluje v zmysle regulatívov územného plánu 

dotknutého sídla so zohľadnením väzieb na existujúcu/plánovanú dopravnú a technickú 

infraštruktúru v území. 

 

Celkové urbanistické riešenie investičného zámeru sa snaží nadväzovať na priľahlý 

urbanizmus novoznikajúcej mestskej štvrte. Zástavba navrhovanej činnosti bude hmotovo 

dopĺňať daný priestor a vytvárať takú urbanistickú štruktúru, ktorá bude organizovať územie 

tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a 

čitateľná orientácia v území. Zároveň z pohľadu štruktúry územia navrhovaná činnosť nebude 

narúšať existujúce obytné štruktúry v jej susedstve, resp. v jej blízkom okolí. 

 

Z hľadiska využívania miesta realizácie navrhovanej činnosti možno konštatovať, že  

v súčasnosti nevyužívaná plocha sa funkčne zhodnotí, skultúrni a zatraktívni. Vznikne tu nová 

moderná mestská zóna.  

 

Vzhľadom na funkčný potenciál daného územia, navrhovaný koncept urbanizmu a 

hmotovo-dispozičné riešenie navrhovanej činnosti, sú hodnotené vplyvy navrhovanej činnosti 

na štruktúru a využívanie krajiny ako významné, pozitívne, lokálne a trvalé. 

 

Z hľadiska scenérie krajiny možno očakávať zmenu oproti súčasnému stavu. 

Realizáciou navrhovanej činnosti bude do krajiny začlenená nová sídelná štruktúra, ktorá 

pozmení súčasnú scenériu dotknutého územia. 

 

Realizácia navrhovanej činnosti v danom území vytvorí nové orientačné body v novej 

urbanistickej štruktúre mesta, pričom novostavba svojim výškovým riešením nebude vytvárať 

v území výškové dominanty a je navrhnutá tak, aby nevnášala do územia neprijateľný kontrast. 

Rozsah zástavby nebude znečisťovať výhľad na krajinárske významné prvky situované v jej 

bližšom či širšom okolí.  

 

Pre estetické začlenenie nových objektov do krajiny sú navrhované vegetačné úpravy 

vo forme novej zelene (dreviny, kry, zatrávnenie, parkovo upravená zeleň, strešná zeleň), ktoré 

prispejú k zvýšeniu vizuálnej pohody nielen užívateľom komplexu, ale aj  jeho návštevníkom 

a denným pasantom. Vplyv na scenériu krajiny bude významný, pozitívny a trvalý. 

Ostatné vplyvy 

 

Navrhovaná činnosť nebude umiestnená na obrábanej poľnohospodárskej pôde ani 

lesnej pôde. Vzhľadom na to sa nepredpokladajú vplyvy na poľnohospodársku výrobu a lesné 

hospodárstvo. 

 

Navrhovaná činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít a rozvoju 

priemyslu výroby v regióne a neobmedzí územný rozvoj ani podnikateľské zámery susediacich 



 

strana 19 záverečného stanoviska č. 1291/2019-1.7./ak zo dňa 03. júna 2019 

 

aktivít, zariadení občianskej vybavenosti v jej blízkom a širšom okolí. Negatívne vplyvy na 

priemyselnú výrobu neboli identifikované. 

 

V mieste realizácie navrhovanej činnosti nie sú prvky rekreácie a cestovného ruchu 

zastúpené. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k priamemu záberu či nepriaznivému 

ovplyvneniu rekreačných a oddychových lokalít nachádzajúcich sa v širšom okolí areálu 

navrhovanej činnosti. Realizáciou navrhovanej činnosti pribudne oddychová lokalita miestneho 

významu „Relax park II“. Vplyvy navrhovanej činnosti na služby, rekreáciu a cestovný ruch sú 

hodnotené ako málo významné, pozitívne, lokálne a trvalé. 

 

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na kultúrne hodnoty a historické 

pamiatky územia, ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ani miestne tradície. V mieste 

realizácie navrhovanej činnosti neboli identifikované archeologické náleziska, paleontologické 

náleziská, ani významné geologické lokality. 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 

VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 

2000) 
 

Najbližšie chránené vtáčie územie, SKCHVU054 Špačinsko-nižnianske polia, sa nachádza 

cca 2,6 km severovýchodne od miesta realizácie navrhovanej činnosti. Územia európskeho 

významu sa v bližšom okolí miesta realizácie navrhovanej činnosti nenachádzajú. 

 

Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na navrhované chránené vtáčie 

územia, územia európskeho významu alebo Európsku sústavu chránených území (NATURA 

2000). 

VI. ROZHODNUTIE VO VECI 

1. Záverečné stanovisko 

MŽP SR na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie vykonaného podľa zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a 

únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu 

a trvania, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, po vyhodnotení predložených stanovísk a 

pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného 

stavu poznania 

 

s ú h l a s í  

 

s realizáciou navrhovanej činnosti za podmienok podľa kapitoly VI.3. záverečného stanoviska. 

 

 

2. Odsúhlasený variant 

Navrhovaná činnosť bola okrem nulového variantu posudzovaná len v jednom variante, 

realizácie navrhovanej činnosti, s ktorým MŽP SR súhlasí. 
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3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie 

navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo 

rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za nasledujúcich podmienok: 

1. Rešpektovať ochranné pásmo cesty I/5 a vetiev križovatky, ktoré sú súčasťou cesty I/51. 

2. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie navrhnúť a realizovať opatrenia na 

minimalizáciu vplyvov hluku na obyvateľstvo navrhnuté v Akustickej štúdii „ARBORIA II 

v TRNAVE“ (18oe00068 AS) zo dňa 15. 06. 2018 vypracovanej spoločnosťou VALERON 

Enviro Consulting, s.r.o.,  a schválenej XXXXXXXXXXXXXX. 

3. Súčasťou projektovej dokumentácie všetkých štyroch zón navrhovanej činnosti bude aj 

projekt vegetačných úprav. Vegetačné úpravy riešiť v súlade so záväznou časťou Územného 

plánu Mesta Trnava a v súlade s požiadavkami mesta Trnava. Súčasťou projektu zelene bude 

zeleň na nespevnených plochách na rastlom teréne aj na stavebných konštrukciách (plošná 

aj bodová, vertikálne členená), líniová zeleň popri komunikáciách, zeleň v rámci spevnených 

plôch (parkoviská), strešná zeleň, vertikálna zeleň na zvislých konštrukciách a dážďové 

záhrady. Zabezpečiť trvalú starostlivosť o vegetačné úpravy v súlade s STN 83 7010 

Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

4. Súčasťou projektovej dokumentácie zóny IV. navrhovanej činnosti bude aj projekt „Relax 

parku II“ bezbariérovo nadväzujúceho na projektovaný „Relax park I“. Projekt „Relax parku 

II“ riešiť v súlade so záväznou časťou ÚPN Mesta Trnava a v súlade s požiadavkami mesta 

Trnava. Najneskôr ku kolaudácii posledných objektov zóny IV. bude „Relax park II“ 

zrealizovaný a bude zabezpečená trvala starostlivosť oň v súlade s STN 83 7010 Ochrana 

prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

5. Súčasťou projektovej dokumentácie všetkých štyroch zón navrhovanej činnosti bude riešenie 

zneškodňovania odpadových vôd. Zneškodňovanie zrážkových odpadových vôd riešiť 

v súlade s VZN č. 496, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN  

č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava 

a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava. 

6. Pred začatím výkopových prác overiť a vytýčiť všetky existujúce podzemné siete technickej 

infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu. 

7. Počas výstavby, vrátane výkopových prác, zabezpečiť ochranu podzemných aj nadzemných 

časti drevín, ktoré nie sú určené na výrub. 

8. Po odkrytí základovej jamy vykonať meranie radónového rizika a na základe výsledkov 

merania v prípade potreby navrhnúť a následne realizovať účinné opatrenia. 

9. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a 

stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby 

bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtovaním alebo kapotážou sypkých 

materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením. Tieto materiály 

neskladovať mimo staveniska. 

10. Počas výstavby minimalizovať znečistenie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd 

ropnými látkami a splaškovými odpadovými vodami udržiavaním dopravných a stavebných 

mechanizomov v dobrom technickom stave, ich opravou a údržbou výlučne na na to 

určených spevnených plochách, zabezpečením prostriedkov na rýchle odstránenie 

environmentálnych škôd pre prípad úniku ropných látok a poučenia pracovníkov na stavbe 
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o ich použití a rešpektovaním kanalizačného poriadku pri inštalácii a prvádzke sociálnych 

zariadení na stavenisku. 

11. Počas výstavby minimalizovať vplyv hluku používaním vhodných dopravných a stavebných 

mechanizmov a v dobrom technickom stave. Výkopové práce a hrube stavebné práce 

vykonávať len v pracovných dňoch mimo času nočného pokoja a mimo dni pracovného 

pokoja (sobota, nedeľa a sviatky). 

12. Odstránenú ornicu uložiť v zemníku v rámci staveniská a využiť ju pri terénnych 

a vegetačných úpravách navrhovanej činnosti. 

13. Výkopovú zeminu počas výstavby preveriť z hľadiska obsahu nebezpečných látok. 

Kontaminované zeminy zneškodniť v súlade s osobitnými predpismi. 

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy 

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je podľa § 39 ods. 1 zákona povinný zabezpečiť 

aj súlad realizovania činnosti so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich 

podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti. 

 

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov 

podľa zákona, je podľa § 39 ods. 2 zákona povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej 

analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo: 

a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti; 

b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v § 39 ods. 1 zákona 

a v povolení navrhovanej činnosti; 

c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe  

o hodnotení činnosti so skutočným stavom. 

 

Podľa § 39 ods. 3 zákona rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa § 39 ods. 

2 zákona určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa 

§ 37 zákona. 

 

MŽP SR na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie vykonaného podľa zákona požaduje nasledovný rozsah poprojektovej 

analýzy: 

 Počas výstavby monitoring technického stavu dopravných a stavebných mechanizmov 

zameraný na prevenciu negatívnych vplyvov na životné prostredie v dôsledku ich prípadnej 

poruchy alebo nesprávneho fungovania. 

 Meraním hluku pri kolaudácii stavby preukázať dodržanie najvyšších prípustných hodnôt 

hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a  

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí vo 

vnútorných priestoroch bytov. 

 Počas prevádzky monitoring technického stavu technologických zariadení zameraný na 

prevenciu negatívnych vplyvov na životné prostredie v dôsledku ich prípadnej poruchy 

alebo nesprávneho fungovania. 

 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú 

nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je podľa § 39 ods. 4 zákona ten, kto 

realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 
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s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v § 39 

ods. 1 zákona a v povolení navrhovanej činnosti. 

 

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných 

stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených 

písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou 

Na MŽP SR boli podľa § 35 zákona doručené nasledujúce stanoviská k predloženej 

správe o hodnotení a MŽP SR rozhodlo o ich akceptovaní alebo neakceptovaní nasledujúcim 

spôsobom: 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP2-

2018/031631/Pu zo dňa 26. 09. 2018) 

žiada dodržať podmienky uvedené v správe o hodnotení na zmiernenie vplyvov na životné 

prostredie, resp. navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Akceptuje sa čiastočne. 

Do kapitoly VI.3. záverečného stanoviska boli prevzaté len konkrétne, odôvodnené 

a realizovateľné opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v správe o hodnotení. Neboli prevzaté 

podmienky, ktorých plnenie vyplýva z osobitných právnych predpisov (aj tie je samozrejme 

nutné akceptovať) a všeobecné formulácie. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov (list č. OU-TT-OOP6-2018/032169 zo 

dňa 27. 09. 2018) 

konštatuje, že navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 

mesta Trnava a súhlasí s ňou bez pripomienok. 

Akceptuje sa. 

Ide o konštatovanie, ktoré je v súlade s konštatovaním územnoplánovacieho orgánu a s údajmi 

uvedenými v správe o hodnotení a nevyplývajú z neho opatrenia alebo podmienky na prípravu, 

realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (list č. RÚVZ/2018/04482/Ha-

HŽP zo dňa 08. 10. 2018) 

súhlasí s predloženou správou o hodnotení a požaduje výsledkami merania hluku pri kolaudácii 

stavby preukázať dodržanie najvyšších prípustných hodnôt hluku podľa vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí vo vnútorných priestoroch bytov. 

Akceptuje sa. 

Požiadavka je opodstatnená a realizovateľná. Požadované meranie hluku má charakter 

poprojektovej analýzy a je požadované v kapitole VI.4. záverečného stanoviska. 

 

Trnavský samosprávny kraj (list č. 07313/2018/OÚPŽP-10/Ha zo dňa 10. 10. 2018) 

konštatuje, že modifikovaný variant č. 2 m bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom tak, aby 

bol v súlade s Územným plánom zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“. Ďalej konštatuje, že 

navrhovaná činnosť musí plne rešpektovať tento územný plán a že k správe o hodnotení nemá 

pripomienky. 

Akceptuje sa. 
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Podľa vyjadrenia územnoplánovacieho orgánu aj údajov uvedených v správe o hodnotení je 

navrhovaná činnosť v súlade  s Územným plánom zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“. 

 

Mesto Trnava (list č. OÚRaK/32902-82750/2018/Hn zo dňa 12. 10. 2018) 

predložilo svoje stanovisko v šiestich bodoch: 

1. Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom Mesta Trnava (Aktualizované znenie 

2009) a so schváleným Územným plánom zóny. Na predmetnú lokalitu bol mestským 

zastupiteľstvom schválený Územný plán zóny „Obytná zóna Trnava – Zátvor II“ uznesením 

č. 953 dňa 11. 09. 2018. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 503 dňa  

13. 09. 2018 (účinná 28. 09. 2018). Podkladom na spracovanie územného plánu zóny bolo 

Zadanie, ktoré po verejnom prerokovaní bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta 

Trnava uznesením č. 861 dňa 24. 04. 2018. 

Akceptuje sa. 

Ide o konštatovanie územnoplánovacieho orgánu, ktoré je v súlade s údajmi uvedenými 

v správe o hodnotení a nevyplývajú z neho opatrenia alebo podmienky na prípravu, 

realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti. 

2. Na základe pracovného stretnutia konaného dňa 22. 08. 2018 za účasti zástupcov 

spoločnosti Domus Project, s.r.o. (v zastúpení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX), primátora Mesta Trnava a pracovníkov Odboru územného rozvoja 

a koncepcií k prerokovaniu plánovanej okružnej križovatky OK2 pri OD Tesco  

(s vydaným územným rozhodnutím OSaŽP/30337-55303/2009/Ča), ktorého cieľom bolo 

prehodnotenie požiadavky a dohody mesta Trnava so spoločnosťou Arboria o výstavbe 

uvedenej okružnej križovatky ešte pred začatím akýchkoľvek stavebných povolení na 

realizáciu JZ etapy výstavby lokality Arboria II. Etapa, Mesto Trnava na základe záverov 

rokovania a doložených podkladov (Dopravno-kapacitné posúdenie dotknutých križovatiek 

arch. Č. 0383, vypracované spoločnosťou Alfa04, a.s. v 01/2018), kde križovatka kapacitne 

vyhovie do roku 2026, akceptuje požiadavku spoločnosti Domus Project a povoľuje 

výstavbu dvoch bytových domov popri Komerčno-podnikateľskej zóne Piešťanská (t.j. prvé 

dva bytové domy od budúcej okružnej križovatky na pravej strane Novomestskej ulice). 

Akceptuje sa. 

Ako vyplýva z konzultácie s navrhovateľom a následného preverenia na 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta, 

zóna III, ktorá je súčasťou navrhovanej činnosti, bola zároveň predmetom zisťovacieho 

konania, výsledkom ktorého je rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, č. OU-TT-OSZP3-2017/018848/ŠSMER/Šá zo dňa  

21. 06. 2017. Podľa vyjadrenia navrhovateľa bolo na zónu III vydané už aj stavebné 

povolenie. Zrejme ide o stavebné povolenie uvedené v stanovisku mesta Trnava. 

3. Na základe výsledkov Akustickej štúdie (18oe00068 AS) vypracovanej spoločnosťou 

VALERON Enviro Consulting, s.r.o. zo dňa 15. 06. 2018 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

mesto požaduje v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie dodržať všetky navrhnuté 

opatrenia a odporúčania na elimináciu negatívnych vplyvov hluku vo vonkajšom a 

vnútornom prostredí: 

- dodržať navrhnuté opatrenia na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov a okien; 

- navrhnúť účinný spôsob prevetrávania obytných miestností; 

- navrhnúť opatrenia na elimináciu hluku (vibrácií) zo stacionárnych zdrojov hluku (na 

strechách, fasádach). Konkrétne protihlukové riešenia rozpracovať v ďalšom stupni PD; 

- dodržať požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov  

v zmysle STN; 
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- k návrhu protihlukovej steny (predložiť vyjadrenie SSC ako správcu komunikácie I/51  

v stupni pre ÚR. 

Mesto Trnava upozorňuje, že od mesta nebude možné uplatňovať si prípadné požiadavky 

na zníženie negatívnych vplyvov hluku z dopravy (napr. úpravu vybudovaných 

protihlukových stien, budovanie ďalších protihlukových stien, znižovanie rýchlosti na ceste 

I/51 a pod.). 

Akceptuje sa. 

Požiadavka je opodstatnená a realizovateľná. Jej splnenie je 2. podmienkou kapitoly VI.3. 

záverečného stanoviska. 

4. V zmysle záväznej časti platného ÚPN-u mesta Trnava sa navrhovaný areál nachádza na 

území plôch a blokov viacpodlažnej zástavby a rodinných domov (A06) a plôch izolačnej 

zelene a sprievodnej zelene komunikácií (Z04), kde je budovanie zelene v predpísanom 

minimálnom rozsahu povinnosťou jednotlivých investorov. 

Nezastavateľné plochy upravené zeleňou podrobnejšie riešiť v ďalšom stupni PD  

v štruktúre: 

- zeleň parková verejne dostupná s vybavenosťou; 

- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax 

a spoločenské kontakty rezidentov; 

- malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou; 

- zeleň uličná; 

- sprievodná zeleň komunikácií; 

- zeleň spevnených plôch a zariadení parkovania; 

- zeleň strešná a vertikálna;   

- na jestvujúcich verejne dostupných priestranstvách bytových domov neznižovať 

dosiahnutý podiel zelene na 1 obyvateľa; 

- v nových zónach bývania riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň s vybavenosťou  

o minimálnej veľkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do  

500 - 800 m riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra 

systému sídelnej zelene); 

- minimálna výmera zelene v zóne bývania je 7 m2 na 1 obyvateľa zóny (mimo zelene 

spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu); 

- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň; 

- na strechách a terasách objektov bloku aplikovať strešnú zeleň vrátane vybavenosti  pre 

relaxačný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu; 

- budovanie zelene na plochých strechách zariadení komerčnej vybavenosti a služieb 

orientovať prioritne na plochy v dotyku s obytným územím; 

- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch a podobne; 

- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax a 

spoločenské kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu 

identitu; 

- pri detských ihriskách a športoviskách nepoužívať dreviny jedovaté a tŕnisté; 

- zeleň uličných priestorov a komunikácií dopĺňať alejou, prípadne minimálne 

jednostranným stromoradím; 

- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch 

občianskej vybavenosti a bytových domov ako verejne prístupný priestor bez oplotenia; 

- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu 

riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene – min. 1 strom na 80 m2 plochy 

parkoviska vrátane započítania plôch obslužných komunikácií parkoviska; 
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- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť na výsadbu minimálna šírka pásu 

zelene (línie) 2,5 m alebo veľkosť bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m; 

- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných 

priestranstiev použiť max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie 

(biocentrá a biokoridory) musí byť povinne zostavená najmä z domácich druhov, príp. 

neinváznych druhov a druhov introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, 

ktoré nebudú zásadne meniť ráz krajiny; 

- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a 

prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez 

spevnené plochy alebo v ryhách s protikoreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí 

alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty 

kmeňov stromov; 

- budovanie plôch verejnej zelene, verejných priestranstiev pre relax a spoločenské 

kontakty rezidentov v predpísanom minimálnom rozsahu, alternatívne malých ihrísk pre 

neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia je povinnosťou jednotlivých 

investorov; 

- v rámci plôch zelene a záhrad, parkovo upravených plôch, pridružených plôch verejne 

dostupných priestranstiev vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou 

vodou. 

Akceptuje sa. 

Požiadavka je opodstatnená a realizovateľná. Jej splnenie je zabezpečené 3. a 4. 

podmienkou kapitoly VI.3. záverečného stanoviska. 

5. Mesto Trnava upozorňuje, že dňa 24. 04. 2018 bolo MZ mesta Trnava schválené VZN  

č. 496, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN  

č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava a  

o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava (účinné 

dňom 11. 05. 2018), podľa ktorého je potrebné v rámci plôch zelene vytvárať podmienky 

na správne hospodárenie s dažďovou vodou „prednostne“ formou jej zachytávania a 

využitia v mieste dopadu. 

Pri hospodárení s dažďovou vodou je potrebné dodržať nasledovné zásady: 

- Povinnosťou investora je vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou 

vodou, prednostne formou je zachytávania a využitia v mieste dopadu, opatreniami na 

podporu vsakovania, opatreniami na akumuláciu, retenciu a detenciu vôd a opatreniami 

na zníženie koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody. Riešenie nakladania  

s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok  

v území. 

- Bežné opatrenia na správne hospodárenie s dažďovou vodou môžu byť: 

- na povrchu (priekopy, nádrže, bazény, mokraďové systémy, dažďové záhrady, 

vodné plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, zelené strechy a strešné 

záhrady, spevnené plochy so zvýšenou priepustnosťou a pod.); 

- pod povrchom (vsakovacie bloky, vsakovacie a akumulačné zariadenia  

s regulovaným odtokom a pod.); 

- dažďovú vodu možno využívať aj na chladenie, požiarne účely, splachovanie WC 

a pod. 

- V prípade vsakovania dažďových vôd nesmie prísť k znečisteniu alebo k zhoršeniu 

kvality podzemných vôd, k negatívnemu ovplyvneniu vodných pomerov dotknutého 

územia a využitia susedných nehnuteľností vzdutím hladiny podzemnej vody  

s možným následkom zaplavovania a podmáčania dotknutého územia. 

Akceptuje sa. 
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Požiadavka je zmysluplná a realizovateľná. Jej splnenie je 5. podmienkou kapitoly VI.3. 

záverečného stanoviska. 

6. Mesto Trnava žiada dodržať všetky navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu, 

minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie 

uvedené v predloženej Správe o hodnotení navrhovanej činnosti na str. 73 - 75  

v kapitole IV. 

Akceptuje sa čiastočne. 

Do kapitoly VI.3. záverečného stanoviska boli prevzaté len konkrétne, opodstatnené 

a realizovateľné opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v správe o hodnotení. Neboli prevzaté 

podmienky, ktorých plnenie vyplýva z osobitných právnych predpisov (aj tie je samozrejme 

nutné akceptovať) a všeobecné formulácie. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (list č. 07288/2018/OSR/77701 zo dňa 

15. 10. 2018) 

Konštatuje, že požiadavky uvedené v stanovisku k zámeru č. 07288/2018/OSR/30977 zo dňa 

23. 04. 2018 sú zapracované do správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Pripomienky uvedené 

v stanovisku žiada dodržať v plnom rozsahu aj v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie. 

Akceptuje sa. 

Ako sa uvádza v stanovisku, požiadavky uvedené v stanovisku k zámeru  

č. 07288/2018/OSR/30977 zo dňa 23. 04. 2018 sú zapracované do správy o hodnotení. ktorá 

bola podkladom pre vypracovanie tohto záverečného stanoviska. Povinnosť zabezpečiť súlad 

návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom, s týmto 

záverečným stanoviskom a jeho podmienkami navrhovateľovi vyplýva z ustanovenia podľa  

§ 38 ods. 1 zákona. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-TT-

OCDPK-2018/032455 zo dňa 18. 10. 2018) 

predložil svoje stanovisko v šiestich bodoch: 

1. Stavba je v dotyku s cestou I/51, severným obchvatom mesta Trnava a s miestnou 

komunikáciou Piešťanská (predtým cesta I/61), zóna bude komunikačne pripojená na 

miestne komunikácie. 

2. Obytné domy musia byť umiestnené za hranicou ochranného pásma cesty I/51, ktoré je  

50 m od osi cesty a vetiev križovatky, ktoré sú súčasťou cesty I/51. 

3. Upozorňuje, že ochranné pásmo cesty nie je pásmom hygienickej ochrany, slúži na prípadné 

smerové alebo šírkové úpravy cesty a vymedzuje koridor nezastaviteľný nadzemnými 

stavbami – hlavnými stavebnými objektmi. 

4. Opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy z cesty I/51 na stavby a životné 

prostredie v nich je potrebné realizovať na náklady stavebníka polyfunkčnej zóny ako 

súčasť stavby. 

5. Požaduje zahrnúť výsledky akustickej štúdie 18oe 00068AS do protihlukových opatrení 

stavieb tak, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom nebola v rozpore  

s príslušnými ustanoveniami vyhl. Č. 549/2007 Z.z. a vyhl. Č. 237/2009 Z.z., ktorou sa 

mení a dopĺňa uvedená vyhláška. 

6. Upozorňuje stavebníka, že nebude možné zo strany budúceho vlastníka obytných domov 

uplatňovať prípadné požiadavky na zníženie negatívnych vplyvov dopravy (napr. úprava 

vybudovaných protihlukových stien, budovanie ďalších PHS, znižovanie rýchlosti na ceste 

I/51 a pod.) od majetkového správcu cesty I/51, t.j. Slovenskej správy ciest Bratislava. 

Akceptuje sa. 
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Požiadavky týkajúce sa cesty I/51 sú predmetom 1. podmienky a požiadavky týkajúce sa 

protihlukových opatrení 2. podmienky kapitoly VI.3. záverečného stanoviska. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP3-

2018/032609/ŠSMER/Ša zo dňa 26. 10. 2018) 

ako štátna správa odpadového hospodárstva nemá k správe o hodnotení pripomienky. 

Ako štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že realizáciou navrhovanej činnosti nevzniká 

žiadny stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii stredný alebo veľký zdroj 

a upozorňuje navrhovateľa 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. 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 (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). Nemá iné pripomienky alebo námietky a s navrhovanou činnosťou súhlasí. 

Ako štátna vodná správa pred, resp. počas realizácie navrhovanej činnosti požaduje 

- dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd; 

- realizovať všetky navrhované opatrenia na zamedzenie prieniku znečisťujúcich látok do 

povrchových a podzemných vôd; 

- dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a  

o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona; 

- dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

Ako štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá k správe o hodnotení pripomienky. 

Akceptuje sa. 

Požiadavky štátnej správy ochrany ovzdušia a časť požiadaviek štátnej vodnej správy sú 

požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov a musia byť akceptované bez toho, aby sa 

osobitne uvádzali v kapitole VI.3. záverečného stanoviska. Konkrétne, opodstatnené 

a realizovateľné opatrenia na zamedzenie prieniku znečisťujúcich látok do povrchových a 

podzemných vôd uvedené v správe o hodnotení sú predmetom 10. podmienky kapitoly VI.3. 

záverečného stanoviska. 

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA 

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 37 zákona. Jeho podkladom sú najmä 

rozsah hodnotenia MŽP SR č. 4721/2018-1.7./ak zo dňa 31. 07. 2018, správa o hodnotení, 

záznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, stanoviská k správe o hodnotení 

a odborný posudok. Ďalšími podkladmi sú skutočnosti všeobecne známe, skutočnosti známe 

MŽP SR z jeho úradnej činnosti a niektoré ďalšie listiny. 

 

Posúdené boli vplyvy navrhovanej činnosti na všetky relevantné zložky životného 

prostredia. Komplexne sú zhodnotené v kapitole IV. záverečného stanoviska. Ako vyplýva 

z tejto kapitoly, neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. 
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Pozitívne vplyvy sú sústredené najmä v socioekonomickej oblasti, ale boli identifikované aj 

ďalšie pozitívne ovplyvnené oblasti, ako biota alebo krajina ako celok. Negatívne vplyvy 

súvisia s niektorými vstupmi alebo výstupmi, ako sú hluk alebo emisie látok znečisťujúcich 

ovzdušie. Tieto negatívne vplyvy sa svojou kvantitou alebo kvalitou nevymykajú štandardom 

obvyklým pre tento typ navrhovaných činností a nepredpokladá sa, že by spôsobovali 

prekročenie limitov povolených podľa osobitných predpisov (hluk, kvalita ovzdušia, svetelné 

pomery).  

 

V procese posudzovania vplyvov boli preskúmané aj možné opatrenia na prevenciu, 

elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

a zdravie, a to nielen z hľadiska potláčania negatívnych vplyvov, ale aj z hľadiska podpory 

vplyvov pozitívnych. Relevantné a realizovateľné opatrenia sú uvedené v kapitole VI.3. 

záverečného stanoviska ako podmienky súhlasu MŽP SR s realizáciou navrhovanej činnosti 

 

Pokiaľ ide o variantnosť, tak navrhovaná činnosť bola okrem nulového variantu 

posudzovaná len v jednom variante, realizácie navrhovanej činnosti, s ktorým MŽP SR súhlasí. 

Námietky voči tomuto variantu v neboli zaznamenané ani v stanoviskách k správe o hodnotení, 

ani v odbornom posudku. 

2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných 

stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane 

odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou 

verejnosťou 

Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk  

k správe o hodnotení je uvedené pri rozhodnutí o akceptovaní alebo neakceptovaní 

predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení vrátane odôvodnených písomných 

pripomienok, ktorých sa odôvodnenie týka, v kapitole VI.5. záverečného stanoviska 

(odôvodnenie je uvedené kurzívou). 

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Mgr. Andrej Kučeravý 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného 

orgánu, pečiatka 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

Bratislava, 03. júna 2019 
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IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI 

Na účely zákona je verejnosť podľa § 3 písm. r) zákona jedna fyzická osoba, právnická 

osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny a 

dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo 

pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na 

takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a 

spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní. 

 

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v tomto konaní 

a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, 

ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, ak jej účasť v konaní už nevyplýva  

z osobitného predpisu (§ 14 zákona č. 71/1967 Zb.). Právo dotknutej verejnosti na priaznivé 

životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom 

podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté. 

 

Podľa § 24 ods. 3 zákona verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej 

zmene a na konaní o jej povolení podaním 

a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona, 

b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

podľa § 30 ods. 8 zákona, 

c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2 

zákona, 

d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona. 

 

Podľa § 24 ods. 4 zákona verejnosť má právo podať odvolanie proti  záverečnému 

stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho 

zmeny. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na 

konaní o jej povolení. 

 

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nebola identifikovaná žiadna 

dotknutá verejnosť. 

X. POUČENIE O ODVOLANÍ 

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu 

možno odvolať 

Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre 

ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie 

navrhovateľa navrhovanej činnosti podať návrh na začatie povoľovacieho konania  

k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom 

stanovisku. 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
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Podľa § 24 ods. 4 zákona má verejnosť právo podať rozklad proti záverečnému 

stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska. 

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie 

Rozklad proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 61 ods. 1 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. 

 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska MŽP SR podľa § 37 ods. 6 zákona. 

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom 

Toto záverečné stanovisko je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa elektronickou poštou: 

1. EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava 

2. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie a rozvoja, 

Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05  Bratislava 15 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbova 6, P.O.BOX 1, 

917 09 Trnava 

5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8,  

917 02 Trnava 

6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

7. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, P. O. Box 3,  

917 02 Trnava 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9,  

917 00 Trnava 

10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

11. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 


