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Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe zámeru navrhovanej činnosti „Revitalizácia krajiny –
Zeleneč“, k. ú. Modranka, parc. č.2081/6, k. ú. Zeleneč, parc. č. 2217/14, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231/2, 2234,
2291, ktorý predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.

Účastníci konania:
1. Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Obec Zeleneč – Obecný úrad, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe zámeru navrhovanej činnosti
„Revitalizácia krajiny – Zeleneč“, k. ú. Modranka, parc. č.2081/6, k. ú. Zeleneč, parc. č. 2217/14, 2227, 2228, 2229,
2230, 2231/2, 2234, 2291, ktorý predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava,
IČO: 00313114 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M., vydáva po ukončení zisťovacieho
konania podľa § 29 ods. 11 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Revitalizácia krajiny – Zeleneč“, k. ú. Modranka, parc. č.2081/6, k. ú. Zeleneč, parc. č.
2217/14, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231/2, 2234, 2291 uvedená v predloženom zámere sa

NEBUDE POSUDZOVAŤ

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

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné
podmienky:
• Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v
zámere v časti IV.10.
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• Mesto Trnava ako investor investičného zámeru „ Revitalizácia krajiny – Zeleneč“ skoordinuje do svojho zámeru
výstupy z právoplatnej EIA pre susedný zámer „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“.
• Investor navrhovanej činnosti Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A bude koordinovať spracovanie projektovej
dokumentácie pre ÚK s Mestom Trnava v snahe nájsť spoločné technické riešenia pre zvýšenú ochranu záujmov
životného prostredia.
• Na výustnom objekte dažďovej kanalizácie projektu Zóna A do mokrade bude osadená odberná šachta, kde bude
možnosť monitorovania vypúšťanej vody. Táto bude osadená mimo oploteného areálu Zóny A.
• Investor navrhovanej činnosti Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A súhlasí, aby sa urobil prísnejší monitoring
na strane Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A, na minimalizáciu možných havárií. Vykonaná bude štvrťročná
kontrola na ORL šachtách nad rámec zákonných predpisov, štvrťročné merania následne doručiť mestu Trnava, aby
v závislosti od výsledkov mohli byť prijaté ďalšie operatívne riešenia na ochranu mokrade.
• Projekčné tímy si navzájom vymenia podklady, aby skoordinovali spracovanie PD pre ÚK.

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

Odôvodnenie
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Trnava, Mestský
úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom,
LL.M. (ďalej len „navrhovateľ“) doručenej dňa 01.02.2022, začal správne konanie podľa § 18 správneho poriadku
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého zámeru navrhovanej činnosti
„Revitalizácia krajiny – Zeleneč“, k. ú. Modranka, parc. č.2081/6, k. ú. Zeleneč, parc. č. 2217/14, 2227, 2228, 2229,
2230, 2231/2, 2234, 2291.
Zámer vypracovala spoločnosť ATELIER FONTES, s.r.o., Ing. Olga Veselá, Ing. Tomáš Havlíček.

Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia
zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a
požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.
Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli príslušného úradu, na webovej stránke úradu, na
elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-krajiny-zelenec

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

Riešené územie je vymedzené súvislou plochou - pozemkami vo vlastníctve investora (Mesto Trnava) a pozemkami
v správe SVP, š. p. (SR - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 39 Banská
Štiavnica). Rozloha záujmového územia je 25,2 ha.
Činnosť sa realizuje v Trnavskom kraji, okrese Trnava, v katastrálnom území obcí Modranka, parc. č.2081/6,
Zeleneč, parc. č. 2217/14, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231/2, 2234, 2291.

Záujmové územie sa v súčasnosti využíva poľnohospodársky. V rámci záujmového územia dôjde k zmene využitia
a ukončeniu konvenčného poľnohospodárskeho hospodárenia. 420 m dlhý úsek vodného toku Trnávka bude
revitalizovaný.
Revitalizácia bude realizovaná preložením tohto úseku vodného toku do ľavobrežnej nivy.
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V záujmovom území sa vykonajú terénne úpravy spojené s revitalizáciou toku a jeho úpravou do prirodzených
morfologických foriem vrátane vyhĺbenia slepého koryta a neprietočných tôní rôznej veľkosti a hĺbky. V oblasti sa
obnoví pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych výsadieb stromov.
Existujúce skupiny stromov na okraji brehových porastov sa zachovajú.
Hydrologický režim územia podporí častejšie rozlievanie vody do záujmovej časti nivy, čo prispeje k zadržiavaniu
vody v krajine a k adaptácii na zmenu klímy.
Navrhovaná plocha výsadby lužného lesa je 6,5 ha (celková navrhovaná plocha oplotenia s výsadbou stromov).
Zalesňovanie sa uskutoční na pozemkoch evidovaných ako trvalé trávne porasty a orná pôda.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba,
položka č. 7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny na iný typ využitia krajiny s prahovou hodnotou pre
zisťovacie konanie od 5 ha do 10 ha, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vykonal.

Opis technického a technologického riešenia
• revitalizácia Trnávky
Koryto Trnávky bude preložené pod výtokom z ČOV do plytkého meandrujúceho koryta v záujmovom území. Úsek
dlhý 420 m sa predĺži na dĺžku 560 m. Existujúce koryto Trnávky bude zasypané s výnimkou krátkych úsekov so
zachovanými tôňami.
Nový kanál bude plytký a široký. Normálne prietoky budú pretekať cez kynetu, zatiaľ čo zvýšené prietoky sa
budú rozlievať v berme. Vzdialenosť brehovej hrany navrhovaného koryta je až 40 m. Priečny profil bude v
zákrutách asymetrický a bude kopírovať prirodzenú morfológiu záplavového územia. Pozdĺžny sklon koryta sa v
revitalizovanom úseku zníži z približne 0,23 % na 0,18 %.
V mieste napojenia na existujúce koryto sa oblúk stabilizuje opevnením. V mieste križovania potoka s kanalizačným
výtlakom (priame úseky) sa dno a brehy opevnia stabilizačnými prahmi.

• tône
V záujmovom území sú navrhované neprietočné tône T1 - T6. Tône sú navrhnuté v súlade s metodikou AOPK ČR
„Vytváření a obnova tůní“. Tône majú nepravidelný tvar, mierny sklon brehov a veľkú litorálnu zónu. Južné brehy
tôní musia byť prednostne porastené lúčnym porastom bez akýchkoľvek stromov, aby sa podporilo ich oslnenie.
Tône T1 a T2 sa navrhujú s terasovitým usporiadaním dna a ostrovčekmi. Brehy tône T1 sú ponechané ako
bezzásahové zóny v oblasti existujúcich trstinových porastov, ktoré budú slúžiť na rozšírenie trstiny a mokraďových
rastlín do oblasti budúceho litorálu. V najhlbšej časti tône T1 sa dno vyhĺbi do hĺbky 2 m, aby sa zabezpečil priestor
pre prezimovanie rýb. Tôň T3 je doplnená plytkými mikrotôňami. Tôň T4 má charakter mŕtveho ramena a na dolnom
konci je napojená na revitalizované koryto Trnávky. Tône T5 a T6 sa nachádzajú v existujúcom koryte rieky Trnavy,
mimo týchto tôní bude existujúce koryto toku zasypané, existujúca hrádza bude v priestore pozdĺž tôní bez zásahu.
Tône sú napájané podzemnou vodou (hladina podzemnej vody cca 0,5 - 1 m pod úrovňou terénu), tôň T4 bude
zodpovedať hladine vody v rieke Trnávka. Keď sa záujmové územie zaplaví zvýšeným prietokom rieky Trnávky,
tône sa naplnia.
Záplavová oblasť sa bude postupne vyprázdňovať odtokom cez tôň T4 a pomalou infiltráciou do horizontu
podzemnej vody. V období sucha sa pripúšťa pokles hladiny a vysychanie plytkých tôní. Vodný režim je podrobnejšie
opísaný v zámere v kapitole IV.3.

• zemné práce
Zemina z výkopu tôní sa použije na stavenisku vo forme hrúd. Hrúdy sa nachádzajú po obvode lokality. Bilancia
výkopov a násypov bude vyvážená.
S ornicou sa bude nakladať v súlade so zisteniami pedologického prieskumu. Skrývka z plochy zemných prác sa
využije k ohumusovaniu upraveného terénu a prebytok bude ponúknutý k hospodárnemu využitiu.

• zásah do existujúcej vegetácie
Existujúci porastný lem sa v čo najväčšej miere zachová. Zásahy sa budú vykonávať z týchto dôvodov:
- eliminácia inváznych druhov
- výrub v oblastiach dotknutých terénnymi úpravami (úseky prekopania hrádze, násyp hrúd )

• výsadba drevín
Výsadba stromov sa navrhuje vo forme:
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- oplotenky (segmenty zelene Z1 - Z11) na založenie porastov charakteru lužného lesa (stromy, kríky). Súvislé plochy
výsadby budú rozdelené tak, aby sa zabezpečila primeraná veľkosť oploteniek a ich údržba a priechodnosť.
- Skupiny solitérnych stromov na lúkach (napr. duby letné, gaštany)
- skupinová výsadba vŕb (krovité, hlavaté) a jelší v blízkosti vodných plôch
- krátke úseky aleje pozdĺž prístupovej cesty
Na výsadbu sa použijú len pôvodné (autochtónne) druhy drevín v kombinácii lesníckych sadeníc, odrastkov a väčších
stromov (solitér, aleja). V prípade stromov sa zabezpečí ochrana proti ohryzu.

- založenie trávnatých porastov
V záujmovej ploche sa predpokladá niekoľko typov trávnatých plôch a používanie rôznych typov trávnych zmesí:
- trávnatá lúka (kvitnúca zmes)
- krajinná lúka (suchšia časť územia)
- vlhká lúka (vlhké trávnaté plochy)
- poľovnícke políčko (pastva a úkryt pre malú zver)
- parková zmes (trávnaté chodníky, častejšie kosenie)
- diaľničná zmes (suchšie a svahovité oblasti na vyvýšených hrúdach)
- zmes pre medzipásy (v oplotenkách)
- založenie lúky s vhodnou trávnou zmesou v biotope škrečka poľného (chránený druh)
Brehy tôní a korýt vodných tokov sa ponechajú zväčša holé, bez osievania.

• cestná sieť
V rámci územia sa vytvorí sieť priechodných koridorov na údržbu plôch a vodného toku a súvisiacich chodníkov
pre návštevníkov.
Prístup pre techniku bude zabezpečený na oboch brehoch vodného toku, na prístup ku kontrolnej šachte v správe
TAVOS-u a na údržbu trávnatých plôch a stromov v oplotenkách.
Hlavná prístupová trasa je napojená na most na ceste Zeleneč - Modranka a vedie po korune existujúcej hrádze.
Koruna hrádze bude vyrovnaná a spevnená štrkovým (mlátovým) povrchom. Po ňom bude pri vstupe do areálu
nasledovať rozšírená štrková plocha s infraštruktúrou pre návštevníkov a krátke úseky štrkovej cesty, ktoré
návštevníkov dovedú k trávnatým koseným koridorom. Šírka chodníkov a zatrávnených koridorov bude 3 m.
Na 2 miestach sa navrhujú otočné plochy pre vozidlá s vybavením, ktoré sa budú vracať ku vchodu. V koridore
sa navrhuje spevnený plytký brod prechádzajúci cez slepé rameno T4 na prejazd techniky a nášľapné kamene pre
chodcov.
Sieť ciest bude doplnená o vysekané a vyšliapané chodníky k lokalitám na pozorovanie vtáctva. Cez mokraďový
prieloh spájajúci tône T1 a T4 vedie aj chodník s nášľapnými kameňmi. Chodník s nášľapnými kameňmi kríži aj
mokraďný priekop spojujúci tône T1 a T4.
V rámci oploteniek budú vytvorené obslužné koridory a vstupné brány, ktoré umožnia starostlivosť o stromy.

• biotechnické zariadenia
Na vhodných miestach v záujmovom území sa umiestnia prvky, ktoré posilňujú ekologickú funkciu a poskytujú
úkryt cieľovým druhom (obojživelníkom, plazom, hmyzu). Na ich založenie sa použije drevo z vyrúbaných stromov.
Sú to:
- plazníky (stavby z konárov, kameňov a zeminy na úkryt a hibernáciu plazov)
- ukotvené kmene (torzá stromov uložené v plytkej vode v tôňach a na brehoch vodných tokov, čiastočne presypané
zeminou a ukotvené proti vyplavovaniu)
- chrobákoviská, loggery (stojace a ležiace mŕtve drevo na osídlenie hmyzom)

• návštevnícka infraštruktúra
Návštevnícka infraštruktúra zabezpečuje rekreačnú, relaxačnú a vzdelávaciu funkciu územia.
V oblasti budú umiestnené tieto prvky:
- odpočívadlo na vstupe (lavica + stôl), samostatné lavice (trámy kotvené do zeme)informačné tabule pri vstupe
- pozorovacie lavičky na hrúdach (trámy ukotvené v zemi), možnosť pozorovania tôní T2 a T3, pohľad na hladinu T1
- 2 vtáčie pozorovateľne (polootvorené búdky s možnosťou sedenia) umiestnené na vyvýšenom mieste na okraji hrúd
a na existujúcej hrádzi medzi rastúcimi topoľmi. Z pozorovateľní bude výhľad na revitalizované koryto Trnávky,
tône T1 a T4 a lúčny porast v južnom cípe záujmového územia. Pozorovateľne možno doplniť o ďalšie informačné
a vzdelávacie tabule.



5 / 20

• zásah do existujúcich konštrukcií
- vodný tok a hrádze
Záujmové územie sa nachádza na vodnom toku Trnávka v staničení km 4,3 - 5,0, nad ústím riečky Parná. Vodný tok
Trnávka je v súčasnosti upravený do lichobežníkového profilu a ohrádzovaný podľa projektu úpravy z roku 1978
(Hydroconsult Bratislava). Ľavobrežná hrádza vedie po celej dĺžke záujmového úseku a je napojená na mostný profil
cesty Zeleneč - Modranka. Úsek hrádze so stromovým porastom nie je súčasťou tejto úpravy toku, bol vybudovaný
v skoršom období ako súčasť historického rybníka. Na pravom brehu sa hrádza nachádza len v hornej časti úseku
a končí 40 m nad vyústením odtokového potrubia z ČOV Trnava.
Úsek vodného toku Trnávka s dĺžkou 420 m bude revitalizovaný. Revitalizácia bude vykonaná preložením tohto
úseku vodného toku do ľavobrežnej nivy. Koniec revitalizovaného úseku nadväzuje na plochu opevnenia vyústenia
z ČOV, do ktorej nebude zasahované. Ľavobrežná hrádza bývalého rybníka bude v miestach odklonenia a napojenia
preložky koryta vodného toku na existujúcu os prekopaná.
Prerušením hrádze bude podporený prítok povodňových prietokov do záujmovej plochy a bude posilnená retenčná
funkcia územia. V mieste prekopania hrádze bude ponechaná obnažená zvislá zemná stena ako hniezdny biotop.
Vhodné miesto a orientácia bude zvolená s ohľadom na požiadavky cieľových druhov vtákov, po konzultácii s
biológom.
Pravobrežná hrádza bude predĺžená o cca 80 m tak, aby bol podporený prítok zvýšených prietokov do ľavobrežnej
záujmovej plochy. Predĺženie hrádze nebude mať vplyv na posilnenie protipovodňovej ochrany pravobrežnej plochy
v k.ú. Modranka, nejedná sa o protipovodňové opatrenie. V mieste kríženia nového úseku hrádze s vyústením ČOV
bude zaistená ochrana potrubia pri vykonávaní násypu.
Koruna oboch hrádzí bude pojazdná na účely údržby. Pravobrežná hrádza bude mať zatrávnenú korunu (ako dnes).
Koruna ľavobrežnej hrádze bude urovnaná a spevnená konštrukciou príjazdovej cesty so štrkopieskovým povrchom.
Hrádza bude v tomto úseku prípadne rozšírená smerom na vzdušnú stranu po hranici parcely.

- kanalizácia
V území sú uložené inžinierske siete v správe TAVOS (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921
79 Piešťany). Funkcia a ochrana týchto sietí bude zaistená. Ide o:
- potrubné vedenie výtlačného potrubia ČS Hoste – COV Trnava / PVC DN 200 mm. V záujmovom území sú
umiestnené 2 kontrolné šachty VŠ5 a KŠ4. V mieste kríženia s preložkou koryta vodného toku bude v dvoch úsekoch
vykonaná výšková preložka výtlačného potrubia do úrovne pod dnom vodného toku.
- potrubné vedenie výpustného potrubia z ČOV Trnava DN 1200, ktoré je vyústené do prvého brehu Trnávky v
hornej časti záujmového úseku. Vyústenie bude ponechané bez zásahu.

- existujúce odvodnenie
Poľnohospodársky pôdny blok ležiaci severne od záujmovej plochy je v prípade zaplavenia odvodňovaný do
záujmovej plochy čiastočne zanesenou železobetónovou rúrou DN 900 uloženou pod korunou severnej hrádze.
Funkcia zariadenia zostane zachovaná. Pri realizácii zámeru bude rúra prečistená, vtok aj výtok leží na pozemku
investora.
Súčasťou zámeru nebudú technologické zariadenia.

• Návrh objektovej skladby:
- SO 01 REVITALIZÁCIA TRNÁVKY (preložka vodného toku)
- SO 02 ÚPRAVY HRÁDZE (predĺženie PB, 2 úseky prekopania LB)
- SO 03 PRELOŽKA KANALIZÁCIE (výšková preložka - 2 úseky)
- SO 04 TERÉNNE ÚPRAVY (tône, hrúdy, manipulácia s ornicou)
- SO 05 SPEVNĚNÉ POVRCHY (príjazdová cesta)
- SO 06 BIOTECHNICKÉ OBJEKTY
- SO 07 VEGETAČNÉ ÚPRAVY
SO 07.1 VÝSADBY DŘEVÍN
SO 07.2 ZALOŽENIE TRÁVNATÝCH PORASTOV
- SO 08 MOBILIÁR (pozorovateľne, lavice, informačné tabule)

• Základné parametre zámeru:
veľkosť záujmovej plochy 25,2 ha
dĺžka preložky toku / nového koryta 420 m / 560 m
plocha výsadieb lužného lesa 65 000 m2
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plocha lúčnych porastov 50 000 m2
plocha tôní 23 000 m2
dĺžka trávnatých prejazdných koridorov 1 800 m
spevnená plocha - štrkopieskový povrch 1 050 m2

Hlavným cieľom navrhovateľa je obnoviť a zabezpečiť ekologické funkcie krajiny na dostupných pozemkoch a
využiť klimatizačný efekt lužnej krajiny v susedstve zastavanej časti územia. Z hľadiska predpokladaného vplyvu
na životné prostredie zámer plní nasledujúce funkcie:
ekologické funkcie
- rozšírenie ponuky a zvýšenie pestrosti lužných biotopov
- posilnenie funkcie ÚSES, realizáciahydrického biokoridoru RBk33
- posilnenie funkcie vtáčieho územia Úľanská mokraď
- zabezpečenie podmienok pre život a rozmnožovanie chránených druhov živočíchov
- zvýšenie plochy lužného lesa
- adaptácia krajiny na klimatickú zmenu
vodohospodárska funkcia
- zabezpečenie technických a vodohospodárskych funkcií existujúcich prvkov v území
- zvýšenie retenčnej schopnosti územia pri priechode povodní, transformácia prietokov
- rozšírenie plôch na vsakovanie povrchovej vody
- obnova prirodzenej riečnej morfológie
- ponuka vodných plôch v období sucha
- posilnenie klimatizačného efektu krajiny v kontakte s plánovanou priemyselnou zónou (kompenzácia lokálneho
vplyvu spevnených plôch)
spoločenská funkcia
- vhodné využitie pozemkov v súlade so záujmami investora
- nastavenie vhodného manažmentu existujúcich i navrhovaných prvkov v území
- ponuka plôch na pobyt v prírode a podmienok na jej pozorovanie
- edukačné funkcie

POŽIADAVKY NA VSTUPY (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a
energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky)
Riešené územie nezasahuje do lesnej pôdy.
Realizáciou zámeru budú dotknuté parcely poľnohospodárskej pôdy:
- V k.ú. Modranka, parc. č.2081/6,
- V k.ú. Zeleneč, parc. č. 2217/14, 2227, 2228, 2234.
Vyňatie parciel bude realizované v zmysle platnej legislatívy.
V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú požiadavky pre odber vody, elektrickej energie, plynu
ani iných médií.
Areál navrhovanej činnosti bude dopravne napojený na existujúcu priľahlú dopravnú sieť. Súčasťou zámeru nebude
parkovisko.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií,
žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície)

Počas výstavby bude zastavané územie obce zaťažené stavebným hlukom a prašnosťou pri realizácii výkopových
prác, prípadne exhalátmi z mechanizmov. Rozsah hlučnosti je určený výkonom stavebných strojov a bude pôsobiť
iba krátkodobo. Hlučnosť sa čiastočne zvýši počas prejazdu mechanizmov stavby cez zastavané územie.
Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv
navrhovanej činnosti počas výstavby na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý charakter, ktorého významnosť
bude zanedbateľná.

Pri výstavbe je predpoklad vzniku odpadov „ostatných“ (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. .365/2015 Z. z Z.z. o
kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov, zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., vykonávacia vyhláška 371/2015 Z.z.)
Odpady budú odvezené (resp. priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom. Miesto
skládky určí príslušný stavebný úrad, resp. dodávateľ stavby so súhlasom investora.
Výkopová zemina bude uplatnená na mieste s vyrovnanou bilanciou zemných prác.
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Po výrube budú konáre po rozdrvení skompostované, kmene budú uložené na medziskládku k ďalšiemu využitiu.
Niektoré kmene aj konáre sa čiastočne zabudujú do biotechnických objektov.

Počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať látky znečisťujúce ovzdušie, odpadové vody, iné odpady,
žiarenie ani vytvárať fyzikálne polia. Taktiež sa v súvislosti s prevádzkou nepredpokladá žiaden výskyt hluku,
vibrácií, tepla, zápachu ako ani iných škodlivých výstupov.

Navrhovateľ doručil na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia zámer v nulovom a v jednom variante riešenia, nakoľko na základe žiadosti
navrhovateľa podľa § 22 ods. 6 zákona rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2022/008153-002 zo dňa 10.03.2022 upustil
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia od požiadavky variantného riešenia zámeru.

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

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

1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia:

a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/012332-002 zo dňa 25.03.2022:
OÚ Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti vydáva
nasledovné stanovisko:
Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému zámeru „Revitalizácia krajiny - Zeleneč“
navrhovanej činnosti OÚ Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konštatuje, že nemá k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky za podmienky dodržania ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stanovisko sa akceptuje.

b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/014715 zo dňa 14.04.2022:
Tunajší úrad z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia s predmetným zámerom súhlasí.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stanovisko sa akceptuje.

c) Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/012720 zo dňa 06.04.2022:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepovažuje za potrebné pokračovať v procese
posudzovania zámeru „Revitalizácia krajiny – Zeleneč“.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stanovisko sa akceptuje.

d) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/012348 zo dňa 29.03.2022:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje:
• Zmena a úprava koryta je v zmysle § 52 vodného zákona považovaná za vodnú stavbu a bude podliehať
vodoprávnemu konaniu.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná realizácia vodoprávneho konania.
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• Investor je povinný požiadať o stanovisko správcu vodohospodársky významného vodného toku Trnávka (SVP
š.p. OZ Piešťany).
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. V ďalšom stupni konania bude oslovený správca vodného toku
Trnávka (SVP š. p. OZ Piešťany).
• Dodržiavať ustanovenia zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. V prípade realizácie EIA zámeru „Revitalizácia krajiny –
Zeleneč“ bude postupované v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. a455/1991 Z.z..
• Rešpektovať obmedzenia inundačného územia v zmysle ustanovenia § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. V prípade realizácie EIA zámeru „Revitalizácia krajiny –
Zeleneč“ bude postupované v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.
• V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby, ktorá
zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác
na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby. Podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania upravuje vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z..
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná.
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná.
• 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.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. V prípade realizácie EIA zámeru „Revitalizácia krajiny –
Zeleneč“ bude postupované v zmysle ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z.
• Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú
opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná.

Tunajší úrad nepožaduje zámer navrhovanej činnosti „Revitalizácia krajiny Zeleneč“ posudzovať v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie. Pripomienky vyplývajú z
legislatívnych predpisov a navrhovateľ je povinný ich dodržiavať.

2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2022/012471 zo dňa
18.03.2022:
Správny orgán po preskúmaní predloženého oznámenia konštatuje, že účelom predkladaného zámeru je revitalizácia
krajiny, vytvorenie prírodnej plochy pre rozšírenie ponuky a pestrosti lužných biotopov. Hlavným cieľom opatrení
je zaistenie a posilnenie ekologickej, vodohospodárskej a spoločenskej funkcie krajiny a využitie klimatizačného
efektu lužnej krajiny v susedstve zastavanej časti územia.
V záujmovom území sa vykonajú terénne úpravy spojené s revitalizáciou toku a jeho úpravou do prirodzených
morfologických foriem vrátane vyhĺbenia slepého koryta a neprietočných tôní rôznej veľkosti a hĺbky. V oblasti sa
obnoví pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych výsadieb stromov. Existujúce
skupiny stromov na okraji brehových porastov sa zachovajú. Hydrologický režim územia podporí častejšie
rozlievanie vody do záujmovej časti nivy, čo prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k adaptácii na zmenu klímy.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia obce v k. ú. Zeleneč na parcelách KN-C č. 2217/14,
druh pozemku orná pôda o výmere 1,8542 ha, č. 2227, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 0,5275 ha, č.
2228, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 0,3582 ha, č. 2234, druh pozemku orná pôda a trvalý trávny
porast o výmere 19,2594 ha a v k. ú. Modranka na parcele č. 2081/6, druh pozemku orná pôda o výmere 0,2281 ha.
Celkový záber poľnohospodárskej pôdy sa predpokladá na výmere 22,2274 ha. V prípade jeho realizácie
bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z., pričom parcely s predpokladaným záberom
poľnohospodárskej pôdy musia byť zahrnuté do platných územných plánov dotknutých obcí.
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Vzhľadom k odôvodnenému návrhu záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorá priamo nadväzuje na zastavané územie
obce, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému návrhu
„Revitalizácia krajiny - Zeleneč“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná. V prípade realizácie EIA zámer „Revitalizácia
krajiny –Zeleneč“ bude postupované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. Dotknuté parcely s predpokladaným záberom
poľnohospodárskej pôdy budú zahrnuté do platných územných plánov dotknutých obcí v ďalšom stupni projektu.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OU-TT-PLO-2022/012338 zo dňa 18.03.2022:
Po preskúmaní predložených materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému
oznámeniu žiadne pripomienky.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň upozorňuje, že v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy
je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná. V prípade realizácie EIA zámeru
„Revitalizácia krajiny –Zeleneč“ bude postupované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z..
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2022/7385-2/25099/KSI, GRZ zo dňa 29.03.2022:
KPÚ Trnava so zámerom „Revitalizácia krajiny - Zeleneč“ súhlasí s pripomienkou:
KPÚ Trnava eviduje v katastrálnom území obce Zeleneč archeologické nálezy a náleziská z obdobia neolitu, eneolitu,
doby bronzovej, mladšej doby železnej, doby rímskej a vrcholného a neskorého stredoveku, čo dokazuje, že toto
územie bolo vyhľadávanou polohou už od praveku.
Centrálna evidencia archeologických nálezov na Slovensku eviduje severne a západne od navrhovanej činnosti
polykultúrne sídlisko datované do obdobia neolitu, doby bronzovej a vrcholného resp. neskorého stredoveku. Na
mape I. a II. vojenského mapovania je na riešenej ploche vyznačený dnes už zaniknutý mlyn ktorého datovanie
vzniku nie je známe. Rozsah zemných prác súvisiacich s navrhovanou činnosťou a jej plošný charakter zvyšuje
pravdepodobnosť narušenia archeologických nálezov a situácií.
Z uvedených dôvodov bude nevyhnutné v súvislosti so stavbou vykonať pamiatkový archeologický výskum. Jeho
druh, rozsah a presné podmienky z hľadiska archeologických nálezov a nálezísk v zmysle pamiatkového zákona budú
určené v rozhodnutí KPÚ Trnava v rámci územného a stavebného konania vo veci predmetného zámeru navrhovanej
činnosti.
KPÚ Trnava nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje a bude dodržaná. V ďalšom stupni projektu, v územnom a
stavebnom konaní budú spresnené informácie súvisiace s realizáciou pamiatkového archeologického výskumu.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Pripomienka vyplýva z
legislatívnych predpisov a navrhovateľ je povinný ju dodržať.

5. Trnavský samosprávny kraj: odbor stratégií a projektov: vyjadrenie č. 11897/2022/OÚPŽP-2 zo dňa 01.04.2022:
Hlavným účelom zámeru je revitalizácia krajiny, vytvorenie prírodnej plochy pre rozšírenie ponuky a pestrosti
lužných biotopov. Primárnou funkciou opatrení je zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií
krajiny. Vykonajú sa terénne úpravy spojené s revitalizáciou toku a jeho úpravou do prirodzených morfologických
foriem vrátane vyhĺbenia slepého koryta a neprietočných tôní rôznej veľkosti a hĺbky. V oblasti sa obnoví pestrá
mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych výsadieb stromov. Existujúce skupiny
stromov na okraji brehových porastov sa zachovajú. Hydrologický režim územia podporí častejšie rozlievanie vody
do záujmovej časti nivy, čo prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k adaptácii na zmenu klímy. Dôjde k zmene
využitia a ukončeniu konvenčného poľnohospodárskeho hospodárenia. 420 m dlhý úsek vodného toku Trnávka
bude revitalizovaný. Navrhovaná plocha výsadby lužného lesa je 6,5 ha. Zalesňovanie sa uskutoční na pozemkoch
evidovaných ako trvalé trávne porasty a orná pôda. Rozloha záujmového územia je 25,2 ha. Na lokalite bol vykonaný
pedologický aj biologický prieskum. Biologický prieskum hodnotí zámer ako priaznivý, ktorý uvádza zoznam
technických aj manažmentových opatrení.
Riešené územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Navrhovanou činnosťou sa predpokladá
pozitívny vplyv na chránené územie CHVÚ Úľanská mokraď, na vodný režim krajiny a zabezpečenie priaznivého
stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK
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nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na
ŽP pri dodržaní platnej legislatívy o ochrane Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. V prípade realizácie EIA zámeru „Revitalizácia krajiny –
Zeleneč“ bude dodržaná platná legislatíva o ochrane Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZ/2022/01914/Le-HŽP zo dňa
07.04.2022:
S návrhom účastníka konania pre navrhovateľa: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114
zo dňa 17.03.2022 na zámer: „Revitalizácia krajiny - Zeleneč“ súhlasí.
Vyjadrenie navrhovateľa: Informácie berie na vedomie.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Trnave, Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, odbor výstavby a bytovej politiky, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Mesto Trnava a obec Zeleneč sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto
rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zámere na internetovej stránke Ministerstva
životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 a § 65g zákona do 10 dní od doručenia
oznámenia o zámere informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámila
adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti boli na tunajší úrad doručené stanoviská dotknutej verejnosti za
predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona:

1. Združenie domových samospráv, stanovisko doručené prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 04.04.2022
o 22:21 hod.:
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení MV
SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
Vyjadrenie navrhovateľa: Vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov je súčasťou zámeru EIA, kapitoly č. IV.3.
„Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie“ na str. 18.
c. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
Vyjadrenie navrhovateľa: Bližšie informácie sú uvedené v kapitole č. V. „Porovnanie variantov navrhovanej činnosti
s návrhom optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie“ na str. 26.
Zámer navrhovanej činnosti je riešený v jednom variante, je daný konfiguráciou terénu, požadovanými a
navrhovanými opatreniami. Tieto terénne pomery neumožňujú iné variantné riešenie. V oblasti sa obnoví pestrá
mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych výsadieb stromov. Existujúce skupiny
stromov na okraji brehových
d. určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
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Vyjadrenie navrhovateľa: Opis opatrení navrhovanej činnosti je zhrnutý v kapitole č. IV.10. „Opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie“. Opatrenia budú určené
v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
e. získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje.

Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude navrhovateľ reagovať na klimatickú krízu
a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie svojej činnosti a znižovanie uhlíkovej stopy a
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude reagovať na uvedené ekologické a
environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených otázok:
1) Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej
konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte
nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia
cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-
glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie
týchto cieľov.
Na Slovensku to znamená, že Slovenská klíma sa zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne značne stredomorský
charakter podobný dnešnému Chorvátsku (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-
ide-o-pravdu-slovensko-bude-mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/). Aké adaptačné a mitigačné
klimatické opatrenia zámer implementuje?
Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ plánuje vyrábať zelený vodík v objeme cca do 170 t ročne s použitím
elektriny z fotovoltickej elektrárne (nie je súčasťou posudzovaného zámeru). Projekt, ktorý sa uchádza aj o získanie
európskeho štatútu IPCEI, vznikol s cieľom prispieť k ekologizácii dopravy a overiť využitie vodíka v osobnej
autobusovej doprave, v nákladnej doprave a tiež pre využitie podporných sieťových služieb pre prenosovú sústavu
SR.

Klimatická zmena je podľa IPCC horšia, než sme čakali. Šance na zastavenie otepľovania pod 1,5 stupňa Celzia
sú veľmi malé. Môžeme ešte zabrániť úplnej katastrofe, ale mali by sme sa pripraviť na extrémne počasie, suchá
a zaplavenie pobrežných oblastí. Následky klimatickej krízy pocíti každé miesto na planéte, píše sa vo februárovej
správe Medzinárodného panela pre zmenu klímy (IPCC). Jej obsah podrobnejšie uvádza článok v Denníku N.

Podľa vedcov sa väčšina krajín pripravuje na oteplenie o 1,5 až dva stupne. Bude však vyššie, a opatrenia teda
nebudú stačiť. Prioritou je stále zníženie emisií skleníkových plynov, no IPCC zdôrazňuje aj potrebu adaptačných
opatrení. Inak povedané, musíme sa pripraviť na život s väčším množstvom prírodných katastrof.
V Európe identifikuje správa štyri riziká: vlny tepla, záplavy, suchá, nedostatok vody. Veľmi bude postihnutý juh
Európy. Pri oteplení o dva stupne bude nedostatkom vody trpieť viac ako tretina obyvateľov, pri trojstupňovom
náraste teplôt dvakrát viac.
S otepľovaním sú spojené ďalšie riziká: strata prirodzených habitatov a obmedzenie fungovania ekosystému, vyššia
úmrtnosť, neúroda, strata úrodnej pôdy.
Chránená nie je ani severná Európa – tú môžu ohroziť záplavy či silné búrky. Suchá a neúroda alebo, naopak, záplavy
a silné búrky zasiahnu aj Slovensko.
Najbezprostrednejšie zasiahnutým sektorom bude poľnohospodárstvo. Nedostatok potravín pocítia milióny ľudí.
Ohrozené sú najmä najchudobnejšie regióny, no dôsledky pocíti aj Európa, najmä južná. Obmedzená produkcia
potravín zdvihne ich ceny.
Poľnohospodári by sa mali zamerať na zadržiavanie vody v krajine a preorientovať sa na ekologické postupy, ktoré
nie sú také závislé od závlahy a zvládajú výkyvy počasia.
Mestá sa musia pripraviť na zvládnutie horúčav: napríklad výsadbou verejnej zelene či lepším hospodárením s
dažďovou vodou. Vlny horúčav pomáhajú prekonať aj opatrenia ako zelené strechy.
Budeme musieť viac investovať do systémov na monitorovanie a vyhodnocovanie rizík, ako sú záplavy, víchrice,
či do odstraňovania ich následkov.

Vyjadrenie navrhovateľa: V záujmovom území sa vykonajú terénne úpravy spojené s revitalizáciou toku a jeho
úpravou do prirodzených morfologických foriem vrátane vyhĺbenia slepého koryta a neprietočných tôní rôznej
veľkosti a hĺbky. V oblasti sa obnoví pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych
výsadieb stromov. Existujúce skupiny stromov na okraji brehových porastov sa zachovajú. Hydrologický režim
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územia podporí častejšie rozlievanie vody do záujmovej časti nivy, čo prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k
adaptácii na zmenu klímy.
Hlavným cieľom navrhovateľa je obnoviť a zabezpečiť ekologické funkcie krajiny na dostupných pozemkoch a
využiť klimatizačný efekt lužnej krajiny v susedstve zastavanej časti územia. Z hľadiska predpokladaného vplyvu
na životné prostredie zámer plní ekologickú, vodohospodársku a spoločenskú funkciu.
Ekologické funkcie spojené s realizáciou zámeru:
- rozšírenie ponuky a zvýšenie pestrosti lužných biotopov
- posilnenie funkcie ÚSES, realizácia hydrického biokoridoru RBk33
- posilnenie funkcie vtáčieho územia Úľanská mokraď
- zabezpečenie podmienok pre život a rozmnožovanie chránených druhov živočíchov
- zvýšenie plochy lužného lesa
- adaptácia krajiny na klimatickú zmenu

Vodohospodárska funkcia spojená s realizáciou zámeru:
- zabezpečenie technických a vodohospodárskych funkcií existujúcich prvkov v území
- zvýšenie retenčnej schopnosti územia pri priechode povodní, transformácia prietokov
- rozšírenie plôch na vsakovanie povrchovej vody

Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2) Negatívny vplyv na pôdy je výrazné zastavanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy, čo je objektívne veľkým
environmentálnym problémom; ktorý začína pútať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti (https://euractiv.sk/
section/ekonomika-a-euro/news/vedci-montovne-budujeme-na-najurodnejsej-pode/).

Kým vplyvom ľudskej činnosti rastie podiel nekvalitných pôd, na úrodných pôdach sa na Slovensku budujú
logistické parky a priemyselné závody, informuje Slovenská akadémia vied.

Budovanie logistických parkov, priemyselných závodov, novej dopravnej infraštruktúry či obydlí má za následok
kontinuálny pokles výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Z celkového počtu 74 priemyselných parkov na
Slovensku je až 63 percent typu „greenfield“, teda postavených na zelených lúkach. Krajinní ekológovia zo SAV
pri príležitosti Svetového dňa pôdy (5. decembra) uvádzajú aj ďalšie príklady negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú
úrodnú pôdu na Slovensku.
Kým nové nehnuteľnosti rastú na zelených lúkach, staré nevyužívané objekty zostávajú opustené a vytvárajú
takzvaný brownfield, nedostatočne využívanú, zanedbanú nehnuteľnosť, ktorá zhoršuje estetickú hodnotu krajiny.
V mestách sa tvoria tepelné ostrovy, zhoršuje sa odtok vody a zvyšuje sa výskyt povodní. Človek však negatívne
ovplyvňuje aj kvalitatívne vlastnosti pôdy.

Vplyvom neuváženej ľudskej činnosti v poľnohospodárskej krajine dochádza k významnej akcelerácii erózno-
akumulačných procesov. V roku 2019 na Slovensku aktuálna vodná erózia ohrozila 275 454 hektárov
poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 14,28 percenta z výmery poľnohospodárskej pôdy Slovenska. Veternou
eróziou je ohrozených 6,2 percenta poľnohospodárskej pôdy Slovenska..

V poslednom období pre nevhodné obhospodarovanie pôdy narastá aj podiel pôd ohrozených zhutnením. Dôvodom
je využívanie ťažkých mechanizmov na vlhkých pôdach, nedostatočné organické hnojenie, využitie nevhodného
sortimentu hnojív, prípadne nedodržiavanie biologicky vyvážených osevných postupov. Údaje za roky 2018 až 2019
poukazujú, že dochádza aj k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou.

Žiadame navrhovateľa, aby sa vyjadril aj k tomuto aspektu; najmä prečo nemôže svoj zámer realizovať inde, kde
k náporu na zmenšovaniu pôd nedôjde (brownfieldy, iné rozvojové plochy); súčasne žiadame, aby sa vyjadril, ako
on prispieva k ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Vyjadrenie navrhovateľa: Záujmové územie sa v súčasnosti využíva poľnohospodársky. V rámci záujmového
územia dôjde k zmene využitia a ukončeniu konvenčného poľnohospodárskeho hospodárenia. Hlavným cieľom
navrhovateľa je obnoviť a zabezpečiť ekologické funkcie krajiny na dostupných pozemkoch a využiť klimatizačný
efekt lužnej krajiny v susedstve zastavanej časti územia. Na základe historických máp boli v minulosti v dotknutom
území situované rybníky a lužný les. Mesto Trnava chce aplikovať v dotknutom území adaptačné opatrenia, ktoré
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sú uvádzané v Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2018) ako napr. obnovu a vytváranie
degradovaných mokradí, diverzifikáciu krajiny a krajinných štruktúr. Zámer bude mať pozitívny vplyv na miestnu
klímu a hygienu ovzdušia. Klimatizačný efekt je jedným z hlavných cieľov zámeru. Zámer sa bude podieľať na
kompenzácii efektu tepelného ostrova nad zastavaným územím.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3) Problematika agropodnikania je komplexná problematika, ktorá sa však týka aj životného prostredia a riešenia
klimatickej krízy; avšak aj zastavovania poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely. Slovenské poľnohospodárstvo
trpí v dôsledku nesprávnych transformačných rozhodnutí v 90.rokoch, ktoré spôsobili rozbitie agrosektora a následnú
nízku potravinovú sebestačnosť Slovenska; súčasne boli podporené negatívne trendy farmárčenia spočívajúce
na extenzívnou využívaní pôdy a umelom hnojení na úkor prírode blízkeho a udržateľného poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo zároveň môže predstavovať ohrozenie chránených živočíchov (napr. hlucháňa), tým že ho
vyháňa z krajiny; ale môže byť aj jeho záchranou tým, že bude vytvárať remízky, vodozádržné melioračné kanály
s lokálnymi biotopmi. Je to tak komplexná problematika, že nie je vhodné ani účelné menovať všetky aspekty,
ktorých sa to týka. Je to podobne komplexná otázka krajinotvorby ako je urbanistika v mestách. Vo vidieckej
poľnohospodárskej krajine je to otázka obdobná, avšak máme iné stavebné kamene.

Pre inšpiráciu uvádzame nasledovné zdroje:
- https://dennikn.sk/blog/2474952/kvetnate-luky-su-sucastou-vidieckej-krajiny-ale-dokedy/
- https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/polsky-vidiek-riesi-ako-zastavit-stahovanie-ludi-do-miest/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/ochranari-spustili-peticiu-v-ktorej-radia-micovskemu-ako-
zmenit-polnohospodarstvo/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/ornitolog-vtaky-na-lanoch-repky-nemaju-priestor-pre-
zivot-agrodotaciami-platime-za-nicenie-krajiny/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vedci-montovne-budujeme-na-najurodnejsej-pode/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/osem-hlavnych-zmien-ktore-v-agrodotaciach-planuje-
ministerstvo/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/pripravuje-nove-agrodotacie-nizka-sebestacnost-je-
hlavne-vysledkom-hospodarenia-velkych-fariem/
Žiadame navrhovateľa, aby sa týmito otázkami komplexne zaoberal, inšpiroval sa nimi a uviedol, akým spôsobom
chce ďalej spoluformovať slovenské poľnohospodárstvo; aby sa nastavila správna aplikačná prax, BAT (best
available techniques) v oblasti poľnohospodárstva rešpektujúceho krajinu a iné zložky životného prostredia a nielen
jeho hospodárske využitie.
Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienka sa akceptuje. Navrhovateľ sa bude týmito otázkami komplexne zaoberať v
ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Projekt je sám o sebe pozitívnym príspevkom k zlepšovaniu životného prostredia; v tomto smere máme záujem, aby
sa tento projekt stal referenčným a príkladom aj pre iné obdobné projektu revitalizácie. Radi by sme však poznali
názor navrhovateľa a jeho odborného týmu na okruhy problematiky uvedených vyššie v bodoch 1) až 3).

Predmetná revitalizácia je v susedstve iného projektu „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“ (https://
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobno-skladova-zona-zelenec-zona-a), na ktorý bolo vydané záverečné
stanovisko. Podmienkou záverečného stanoviska je „Koordinovať navrhovanú činnosť s pripravovanou investíciou
‘Revitalizácia krajiny – Mokraď Zeleneč’“; žiadame vykonať spoločnú konzultáciu o prepájaní oboch projektov tak,
aby vytvárali jedno kompaktné územie z ekologického hľadiska stabilizované a toto bude zafixované v rozhodnutí
EIA pre revitalizáciu krajiny Zeleneč.
Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ zámeru, Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava akceptuje záverečné stanovisko
k projektu „Výrobno-skladová zóna Zeleneč –Zóna A“. Obe strany spolu plánujú konzultovať ďalší postup projektov
za účelom kompaktného riešenia územia z ekologického hľadiska.

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich



14 / 20

životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/.
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska
šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch,
• energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne
monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.
Vyjadrenie navrhovateľa: Vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov je súčasťou zámeru EIA, kapitoly č. IV.3.
„Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie“.

Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s
verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

ZDS je inštitúciou, ktorá zasvätila svoju činnosť dôslednej ochrane životného prostredia a jeho neustáleho
zlepšovania. Snaží sa o faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou medzi všetkými, kto do
neho zasahuje ale zasadzuje sa aj o právnu ochranu životného prostredia účasťou v povoľovacích konaniach
(https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89),
kde je neštátnym kontrolórom vecnej a právnej správnosti rozhodnutí úradov t.j. aby úrady rozhodovali tak, že
ďalší socio-ekonomický rozvoj je v symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, čím sa snaží o Zelenú
transformáciu Slovenska ako súčasti európskej Zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-
do/green-transition_sk).

Zásady Integrity konania ZDS: ZDS primerane aplikuje Odporúčania OECD o verejnej integrite (https://
www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf) do svojej činnosti. ZDS nekupčí so svojim vplyvom
žiadnym spôsobom. Jednoducho povedané:
a) Ak niekto tvrdí, že Vám vybaví „ústretovosť ZDS“, tak sprosto klame a od takého konania sa rázne dištancujeme.
b) Ak sa niekto nádeja, že akýmikoľvek zmluvnými vzťahmi s tretími stranami získa „ústretovosť ZDS“, tak si robí
falošnú nádej; aj od takého konania sa rázne dištancujeme. Nikdy sme na neho nepristúpili a ani nepristúpime.
c) Ak sa niekto nádeja, že politickým krytím ministrov, starostov či iných politikov alebo vplyvných osôb si získa
nejakú výhodu, tak takéto dohody odmietame a o to dôraznejšie žiadame nezávislé posudzovanie tak, aby ani
verejnosť ani životné prostredie nebolo rukojemníkom takejto politicko-biznisovej korupcie. Aj takéto správanie
dôrazne odmietame a svojou činnosťou sa proti nemu staviame.

Environmentálne princípy činnosti ZDS: ZDS je ochotné diskutovať a komunikovať s každým za splnenia štyroch
jednoduchých pravidiel:
1) Pristupujeme k sebe partnerským spôsobom, so vzájomným rešpektom a vážime si jeden druhého; sme slušní a
spoločensky zodpovední.
2) Rozprávame sa len o životnom prostredí, ako životné prostredie zlepšiť a ako zvýšiť občiansku participáciu.
3) Konáme len na základe práva a zákona (európskeho práva a slovenského práva, ekologické medzinárodné
zmluvy), konáme zásadne len zákonným spôsobom a problémy riešime len spôsobmi, ktoré zákony predpokladajú.
4) Všetka činnosť ZDS je činnosťou občianskeho aktivizmu v zmysle Stanov ZDS (https://bit.ly/3sdFgYB). ZDS
neobchoduje ani nepodniká a všetko, čo ZDS v rámci svojej činnosti robí je bezodplatné.
Stanovisko OU Trnava, OSŽP: Akceptuje sa.

Vyjadrenie OÚ Trnava k stanoviskám verejnosti:
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Hlavným cieľom navrhovateľa je obnoviť a zabezpečiť ekologické funkcie krajiny na dostupných pozemkoch a
využiť klimatizačný efekt lužnej krajiny v susedstve zastavanej časti územia.
Záujmové územie sa v súčasnosti využíva poľnohospodársky. V rámci záujmového územia dôjde k zmene využitia
a ukončeniu konvenčného poľnohospodárskeho hospodárenia. 420 m dlhý úsek vodného toku Trnávka bude
revitalizovaný. Revitalizácia bude realizovaná preložením tohto úseku vodného toku do ľavobrežnej nivy. V
záujmovom území sa vykonajú terénne úpravy spojené s revitalizáciou toku a jeho úpravou do prirodzených
morfologických foriem vrátane vyhĺbenia slepého koryta a neprietočných tôní rôznej veľkosti a hĺbky. V oblasti sa
obnoví pestrá mozaika lúk, mokradí, brehových porastov, skupinových a solitérnych výsadieb stromov. Existujúce
skupiny stromov na okraji brehových porastov sa zachovajú. Hydrologický režim územia podporí častejšie
rozlievanie vody do záujmovej časti nivy, čo prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k adaptácii na zmenu klímy.
Navrhovaná plocha výsadby lužného lesa je 6,5 ha (celková navrhovaná plocha oplotenia s výsadbou stromov).
Zalesňovanie sa uskutoční na pozemkoch evidovaných ako trvalé trávne porasty a orná pôda.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia uvádza, že zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o
posudzovaní zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na úradnej
tabuli príslušného orgánu, na elektronickej úradnej tabuli a zároveň bol dostupný prostredníctvom zverejnenia
dotknutými obcami – Mestom Trnava a obcou Zeleneč v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia považuje zámer aj doplňujúcu informáciu za dostatočne spracovanú. Predložený zámer
dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia
zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP. Prílohou zámeru je
Pedologický prieskum a Biologický prieskum.
Žiaden s dotknutých orgánov nepožadoval ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti uvedenej v zámere.
K stanoviskám dotknutej verejnosti doručil navrhovateľ doplňujúce informácie.
Združenie domových samospráv požiadalo o vykonanie spoločnej konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z.
navrhovaných činností „Revitalizácia krajiny – Zeleneč“ a „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“. Tunajší úrad
vykonal spoločnú konzultáciu týchto projektov a výsledok konzultácie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutá verejnosť má v zmysle § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní
navrhovanej činnosti.
Predkladaný zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o
súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.
Väčšina pripomienok v doručených stanoviskách vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto
nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré
sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
K doručeným stanoviskám navrhovateľ zaslal svoje vyjadrenie dňa 05.05.2022, ktoré je uvedené pri jednotlivých
stanoviskách vyššie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2022/008153-018 zo dňa 06.05.2022 upovedomil známych
účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia sa k nemu v zmysle § 33
ods. 2 správneho poriadku. Dotknutej verejnosti boli zaslané doplňujúce informácie k doručeným stanoviskám
elektronicky.
K podkladom rozhodnutia a doplňujúcej informácii sa vyjadrilo Združenie domových samospráv v stanovisku
doručenom prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 15.05.2022:
Žiadosť o informácie o životnom prostredí a vykonanie konzultácií; všeobecné vyjadrenie k nárokom na finálne
rozhodnutie

Predmetná revitalizácia je v susedstve iného projektu „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“ (https://
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobno-skladova-zona-zelenec-zona-a), na ktorý bolo vydané záverečné
stanovisko. Podmienkou záverečného stanoviska je „Koordinovať navrhovanú činnosť s pripravovanou investíciou
‘Revitalizácia krajiny – Mokraď Zeleneč’“; žiadame vykonať spoločnú konzultáciu o prepájaní oboch projektov tak,
aby vytvárali jedno kompaktné územie z ekologického hľadiska stabilizované a toto bude zafixované v rozhodnutí
EIA pre revitalizáciu krajiny Zeleneč.
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V zmysle čl.4 a čl.5 Aarhuského dohovoru (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204)
žiadame o všetky informácie o životnom prostredí vo forme zaobstaraných stanovísk a doplňujúcej informácie tak,
aby sme mohli podľa čl.6 Aarhuského dohovoru reálne ovplyvniť výsledok projektu; v zmysle čl.4 ods.1 Aarhuského
dohovoru žiadame ich zverejniť na stránke enviroportal.sk. Po obdržaní/zverejnení predmetných informácií o
životnom prostredí máme záujem vykonať k predmetnému projektu konzultácie, t.j. odbornú diskusiu tak, aby naše
stanoviská a vyjadrenia boli v primeranej forme a rozsahu zapracované do rozhodnutia EIA k predmetnému projektu
a to tak, aby bola dodržaná Smernica o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM
%3Aev0032) a to najmä jej čl.5 až 8.

Vo vzťahu k informáciám o danom zámere:
Podľa §24 ods.1 písm. i zákona EIA (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-24.odsek-1.pismeno-i) „iných informáciách dôležitých na vydanie
záverečného stanoviska alebo povolenia.“ Nesprávnym prekladom došlo k nesprávnej resp. nedostatočnej
transpozícii Smernice o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0032).
Smernica EIA totiž používa pojem „povolenie“ pre akékoľvek záverečné rozhodnutie posudzovania vplyvov na
životné prostredie. Zákon EIA, rozoznáva tri druhy rozhodnutí: rozhodnutie o podnete, rozhodnutie zo zisťovacieho
konania a záverečné stanovisko; všetky tri sú „povolením“ v zmysle Smernice EIA.

Keďže uvedeným ustanovením sa stanovuje spôsob, ktorým sa oboznamuje verejnosť s podkladmi rozhodnutia,
treba tento bod vykladať nasledovne: pred vydaním rozhodnutia o podnete alebo pred vydaním rozhodnutia zo
zisťovacieho konania zverejniť stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti ako aj doplňujúce informácie; pred
vydaním záverečného stanoviska zverejniť správu o hodnotení a posudok na jej základe urobený.

Vo vzťahu k správnemu poriadku je §24 ods.1 osobitnou právnou normou, ktorá má prednosť pred správnym
poriadkom; svoju paralelu má v správnom poriadku v ustanovení §3 ods.6 správneho poriadku, ktorý nakazuje veci
verejného záujmu zverejňovať na webových stránkach správneho orgánu.

Vzhľadom na §3 ods.6 správneho poriadku v súbehu s §24 ods.1 písm.i zákona EIA žiadame na príslušnej stránke
enviroportálu zverejniť stanoviská dotknutých orgánov, stanoviská verejnosti, doplňujúce informácie a prípadne
ďalšie podklady rozhodnutia tak, aby sa ich zverejnením zabezpečilo informovanie verejnosti v oblasti životného
prostredia k danému projektu.

Stanovisko OU Trnava, OSŽP: Príslušný orgán nezverejnil na stránke MŽP SR podklady k vydaniu rozhodnutia
ako vo svojom stanovisku žiadala dotknutá verejnosť s odvolávaním sa na § 24 ods. 1 písm. i). príslušný úrad
vydáva v tomto konaní rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Uvedené rozhodnutie nie je záverečným stanoviskom
a nie je ani žiadnym povolením navrhovanej činnosti. Podľa § 3 písm. j) zákona pre účely tohto zákona povolenie
je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať
navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha
viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú
činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je jedným z podkladov pre povoľovacie konanie. Povoľujúci orgán nesmie
vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak
ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.
Vo vzťahu k rozhodnutiu:
a) Žiadame o zrozumiteľné vysvetlenie priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie, objasnenie a
porovnanie jednotlivých variantov a určenie environmentálnych opatrení pre nasledujúce povoľovacie procesy.
Zaujíma nás najmä z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a
širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Následne
žiadame určiť aj environmentálne opatrenia a to aj na základe návrhov ZDS z pôvodného písomného stanoviska.
b) Chceme tiež upozorniť, že rozhodnutie je podľa §29 ods.3 zákona EIA potrebné založiť na vyhodnotení a uplatnení
kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu EIA pričom sa má prihliadať na doručené stanoviská. Preto v rozhodnutí
nezabudnite uviesť, ktoré kritériá podľa prílohy č.10 ste pri rozhodnutí uplatnili, ako ste ich uplatnili a ako ste
zohľadnili doručené stanoviská (vrátane stanoviska ZDS).
c) Vo vzťahu k určeniu podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA upozorňujeme, že nimi nemôžu byť
odvolávaky na zákonné povinnosti alebo všeobecné povinnosti ale podmienkami rozhodnutia musia byť konkrétne
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opatrenia. V rozhodnutí nezabudnite pri určovaní podmienok zvážiť návrhy ZDS na opatrenia, ktoré sme uviedli
v pôvodnom stanovisku a v odôvodnení uviesť, prečo ste konkrétny návrh ZDS akceptovali alebo neakceptovsali
(§20a zákona EIA).

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-
cinnosti-zds/

Následne dňa 19.05.2022 dotknutá verejnosť oznámila, že trvá na vykonaní spoločnej konzultácie podľa § 63 zákona
č. 24/2006 Z. z. navrhovaných činností „Revitalizácia krajiny – Zeleneč“ a „Výrobno-skladová zóna Zeleneč –
Zóna A“. Príslušný úrad vykonal spoločné konzultácie dňa 09.06.2022 sa účasti zástupcov navrhovateľa, zástupcov
investora navrhovanej činnosti „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“ a dotknutej verejnosti.
Zúčastnení sa dohodli na dolu uvedených bodoch, ktoré budú zapracované do podmienok rozhodnutia navrhovanej
činnosti „Revitalizácia krajiny – Zeleneč“:
- Mesto Trnava ako investor investičného zámeru „ Revitalizácia krajiny – Zeleneč“ skoordinuje do svojho zámeru
výstupy z právoplatnej EIA pre susedný zámer „Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A“.
- Investor navrhovanej činnosti Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A bude koordinovať spracovanie projektovej
dokumentácie pre ÚK s Mestom Trnava v snahe nájsť spoločné technické riešenia pre zvýšenú ochranu záujmov
životného prostredia.
- Na výustnom objekte dažďovej kanalizácie projektu Zóna A do mokrade bude osadená odberná šachta, kde bude
možnosť monitorovania vypúšťanej vody. Táto bude osadená mimo oploteného areálu Zóny A.
- Investor súhlasí, aby sa urobil prísnejší monitoring na strane Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A, na
minimalizáciu možných havárií. Štvrťročná kontrola na ORL šachtách nad rámec zákonných predpisov, štvrťročné
merania následne doručiť mestu Trnava, aby v závislosti od výsledkov mohli byť prijaté ďalšie operatívne riešenia
na ochranu mokrade.
- Projekčné tímy si navzájom vymenia podklady, aby skoordinovali spracovanie PD pre ÚK.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie sa neočakávajú ani počas výstavby, ani počas prevádzky.
Reliéf terénu bude zmenený v prospech obnovy riečnej morfológie. V ploche bude vyhĺbené prirodzene tvarované
koryto vodného toku, vyhĺbené neprietočné tône a vykonané násypy hrúd. Zámer bude mať pozitívny vplyv na
miestnu klímu a hygienu ovzdušia. Klimatizačný efekt je jedným z hlavných cieľov zámeru. Zámer sa bude podieľať
na kompenzácii efektu tepelného ostrova nad zastavaným územím.

Vplyv na povrchové vody: Realizáciou zámeru dôjde k podpore zadržiavania vody v krajine a k retencii
povodňových prietokov. V príslušnej kapitole zámeru je znázornený a popísaný režim rozlivu v záujmovej ploche
pri dosiahnutí rôznych hydrologických stavov na vodnom toku Trnávka.

Vplyv na podzemné vody:
V prípade rozlivu vody v záujmovej ploche bude dochádzať k postupnému zasakovaniu povrchovej vody do pôdneho
horizontu a k zvyšovaniu zásob podzemnej vody. Táto voda bude využívaná na podporu lužného biotopu (lužné
porasty drevín, mokrade).

Vplyv na odpadové vody:
Zámer nebude produkovať odpadové vody. Potrubné vedenia v správe Trnavskej vodohospodárskej spoločnosti,
a.s., ktoré sa nachádzajú v záujmovom území, nebudú ovplyvnené čo do množstva ani akosti vody.

Hodnotenie zdravotných rizík.
Pri výstavbe ani pri užívaní sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.
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Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti)
Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď sústavy Natura 2000. Navrhovaná činnosť
podporuje predmet ochrany a zabezpečuje priaznivý stav biotopov druhov vtákov európskeho významu. Navrhované
činnosti sú v súlade s Vyhláškou č. 437/2008 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď.
Navrhované opatrenia zabezpečujú podmienky pre život a rozmnožovanie vyhláškou vymenovaných druhov vtákov,
ostatných stavovcov i bezstavovcov. V rozsahu záujmového územia dôjde k zvýšeniu počtu a rozsahu prirodzených
biotopov a k obnove prírode blízkeho režimu povrchových vôd. Podmienky pre hniezdenie vtákov budú rozšírené o
vybudovanie zemnej hniezdnej steny v súlade s programom LIFE BeeSandFish - Restoration of nesting and feeding
habitats of Sand Martin, Kingfisher and European Bee-eater in Danube-Morava region - LIFE12 NAT/SK/001137.
Dlhodobá udržateľnosť zámeru bude zabezpečená programom starostlivosti v súlade s požiadavkami vyhlášky.
V bezprostrednej blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne ďalšie chránené územia, ochranné pásma
chránených území alebo prírodných zdrojov.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.
Z hľadiska časového priebehu realizácie navrhovanej činnosti je možné konštatovať, že proces výstavby nebude
významne negatívne pôsobiť na žiadnu zo zložiek životného prostredia vrátane človeka.
Po realizácii zámeru bude vplyv činnosti jednoznačne pozitívny a bude v čase narastať s vývojom založenej
vegetácie. Udržateľnosť zámeru bude dlhodobo zaistená vhodným manažmentom starostlivosti a údržby prírodných
plôch.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.
Vplyvy navrhovaného zámeru nepresahujú štátnu hranicu SR.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).
Nepredpokladá sa vznik takých vyvolaných súvislostí, ktoré by mohli spôsobiť negatívny vplyv v dotknutom
prostredí s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia a vzhľadom na druh, formu a stupeň existujúcej
ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v riešenom území a jeho okolí.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
Stavba bude musieť byť realizovaná pod dohľadom stavebného dozoru. Počas výstavby môžu vzniknúť málo
pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká, nehody súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich
vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
Vzhľadom k charakteru zámeru možno konštatovať, že budú v maximálnej miere eliminované riziká vzniku nehôd,
havárií, mimoriadnych udalostí s možnými nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité životné prostredie.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Navrhovaná činnosť nemá variantné riešenie, návrh je invariantný.
Výrub drevín sa uskutoční výlučne v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.
Pred začiatkom výkopových prác budú vytýčené existujúce podzemné siete technickej infraštruktúry. V priebehu
výstavby budú dodržované bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a kontrolovaný stav
mechanizačných prostriedkov. S ornicou bude zaobchádzané v súlade s legislatívou.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so súčasnými vstupmi
a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými
strategickými dokumentmi.
Platná dokumentácia: Územný plán mesta Trnava (Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania,
Bratislava, 2015).
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https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan
Záujmová plocha leží mimo obvodu riešeného územia a je zobrazená bez určenia funkčného využitia. V ploche na
pravom brehu Trnávky je za hranicou katastru Modranka vymedzená návrhová plocha priemyslu.
Vodný tok Trnávka je súčasťou MÚSES a je vymedzený ako RBK – biokoridor regionálneho významu (Trnávka –
upravený potok nad mestom a v okolí Modranky).
Do záujmovej plochy zasahuje pásmo hygienickej ochrany ČOV.

Platná dokumentácia: Územný plán obce Zeleneč, zmena 06/2019 (Ing.arch. Eva Krupová, Trnava, 2019).
https://www.zelenec.sk/obecny-urad/uzemny-plan-obce/
Územný plán rieši záujmovú plochu iba vo výkrese širších vzťahov. V záujmovej ploche je vymedzená plochy
poľnohospodárskej pôdy. Územie zasahuje do plochy CHVÚ Úľanská mokraď (vymedzené zelenou hranicou).

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej
obce a obsah zámeru. K zámeru bolo doručených celkom 10 stanovísk. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval
posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.
K zverejnenému zámeru doručila stanovisko dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv. Navrhovateľ
doručil vyjadrenie k doručeným stanoviskám, ktoré bolo zaslané dotknutej verejnosti. Príslušný úrad vykonal
spoločné konzultácie, ktorých výsledok zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Príslušný úrad vyhodnotil
pripomienky dotknutých úradov a dotknutej verejnosti. Opodstatnené pripomienky zapracoval do výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie
medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku
realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov
navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom,
či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho
konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská
doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného
umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k
dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o
ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného
zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.
V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá
verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.
Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce
orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného
zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.
Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú
povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom
rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný
povoľovací orgán.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

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

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02
Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
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V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods.
12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Doplnenie rozdeľovníka na vedomie (zaslané interne):
1. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1 , 917 71  Trnava, Slovenská republika
Obec Zeleneč, Školská 224/5, 919 21  Zeleneč, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
REDE-PROJECT s. r. o., Koprivnická, 841 01 Bratislava 42
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava 2
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 1


