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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 55 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 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 vydáva podľa § 7 ods. 5 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 oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho

rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020; Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie“,

ktorý predložil obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom
Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského
samosprávneho kraja 2016 – 2020; Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského

samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie“, uvedený v predloženom oznámení sa

nebude posudzovať

podľa zákona.

ODÔVODNENIE



Obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského
samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 28.10.2020

oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského
samosprávneho kraja 2016 – 2020; Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského

samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie“ (ďalej len „oznámenie“).
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základným dokumentom pre riadenie

samosprávy, ktorý bol vytvorený v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových

skupín a ďalších subjektov v danom území, formuje svoju predstavu o budúcnosti spolu s
činnosťami a projektmi na jej zabezpečení. PHSR analyzuje situáciu v regióne a určuje smerovanie

územia spolu s činnosťami, investičnými projektmi, so zdrojovým krytím na jej zabezpečení.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja (ďalej PHSR) je strednodobý programový
dokument, zameraný na určenie hlavných smerov rozvoja územia Trnavského samosprávneho kraja
do roku 2020 2023 a je spracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii

regionálneho rozvoja SR. Taktiež je nástrojom pre vykonávanie podpory regionálneho rozvoja s
cieľom zvyšovania regionálnej konkurencieschopnosti, znižovania nežiadúcej rozdielnosti pri zaručení

trvalo udržateľného rozvoja regiónov. PHSR TTSK poskytuje komplexný pohľad (analýzu) na
súčasný stav hospodárskej a sociálnej situácie kraja a na stanovenie rozvojových priorít a stratégií.

Finančné zabezpečenie pri realizácii PHSR je vypracované v súlade so zákonom o samospráve vyšších
územných celkov (o samosprávnych krajoch) a zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Vychádza

z regionálne alokovaných zdrojov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových položiek
jednotlivých ministerstiev, rozpočtu samosprávneho kraja, rozpočtu obcí, prostriedkov fyzických

osôb, prostriedkov iných právnických osôb, úverov a príspevkov medzinárodných organizácií.
Cieľom analytickej časti je identifikovať rozvojové faktory a disparity TTSK v siedmich oblastiach, ktoré
navzájom na seba pôsobia a spoločne vytvárajú prostredie pre rozvoj kraja. Štruktúra analýzy kraja preto

nekladie dôraz na kompetencie verejnej správy. Prostredníctvom Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja TTSK, ktorý je jedným z programových dokumentov TTSK, sa uskutočňuje podpora

regionálneho rozvoja a súčasne sa vytvára predpoklad na možnosť širšieho zapojenia sa do procesu čerpania
prostriedkov z EÚ. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé

potreby pre zabezpečenie rozvoja oblastí, definovaných v strategickej a programovej časti PHSR TTSK.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. c), zákona podlieha zisťovaciemu
konaniu, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vykonal podľa § 7 zákona.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené

v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré
podľa § 6 ods. 4 zákona obdržal od nasledovných účastníkov konania, ktoré predkladáme v skrátenej forme:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/040355 zo dňa 27.11.2020:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia s predloženým oznámením o strategickom

dokumente súhlasí. K predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu má nasledovnú pripomienku:
# Pri realizácii jednotlivých aktivít a ich umiestňovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o

ochrane prírody a rešpektovať všetky chránené územia, prvky územného systému ekologickej stability,
významné krajinné prvky a lokality s výskytom chránených druhov, nachádzajúce sa v okrese Trnava.

Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov:
vyjadrenie č. OÚ-TT-OOP6-2020/040414 zo dňa 12.11.2020:

Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o strategickom dokumente a nemá k predloženému
oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.
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Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/022696-002 zo dňa 11.12.2020

Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženému oznámeniu
o strategickom dokumente žiadne zásadné pripomienky za podmienky dodržaní

kompletnej environmentálnej legislatívy ako aj pri realizácii navrhovaných opatrení.
# Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi

predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja
# V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 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), v znení neskorších predpisov.

# Navrhovaná zmena je situovaná v krajine, kde platí I. stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a uplatňujú sa ustanovenia o všeobecnej ochrane
prírody a krajiny. V okrese Dunajská Streda sú chránené územia: Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy,

NPR Klátovské rameno, Chránené vtáčie územie Dunajské luhy, Chránené vtáčie územie Lehnice, Chránené
vtáčie územie Ostrovné lúky, Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky, územia európskeho významu

Dunajské Luhy, Klátovské rameno, Eliašovský les Konopiská, Číčovské luhy Čiližské močiare Kľúčovské
rameno, chránené areáli: Čičovské mŕtve rameno, Čiližské močiare, Gabčíkovský park, Hetméň, Jurovský

les, Hubický park, Konopiská, Kráľovičovokračanský park, Kráľova lúka, Opatovské jazierko, Ostrov
orliaka morského, Tonkovský park, Rohovský park. Žiadame rešpektovať tieto chránené časti územia.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2020/001099 zo dňa 19.11.2020

Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2020/001130 zo dňa 11.11.2020:
1. Pri budovaní hospodárskych činností rešpektovať nadradené dokumenty odpadového

hospodárstva (Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, Program odpadového
hospodárstva kraja).

2. Pri realizácii nových prevádzok na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov
je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán odpadového hospodárstva (Okresný úrad).

3. Pri nakladaní s odpadmi rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2020/001129 zo dňa 13.11.2020:

# Bez pripomienok.
Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2020/001132 zo dňa 11.11.2020:

# Bez pripomienok.
Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2020/001128 zo dňa 11.11.2020:

# Bez pripomienok.

Záver:
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, s predloženým zámerom

navrhovanej činnosti súhlasí za podmienky dodržania vyššie uvedených požiadaviek.

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2020/09158-007 zo dňa 19.11.2020

# Nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu.

Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2020/22013-2/90864 zo dňa 13.11.2020:
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme námietky, za podmienky rešpektovania

ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave:
vyjadrenie č. RÚVZ/2020/03755/Ha-HŽP zo dňa 18.11.2020:

Žiadosti pre navrhovateľa Trnavský samosprávny kraj vyhovuje a s návrhom na strategický dokument súhlasí.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave: vyjadrenie č. OÚRaK/38952-112465/2020/Hn zo dňa 12.11.2020:
Mesto Trnava nemá pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente.

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že v analytickej časti konsolidovaného znenia aktualizovaného dokumentu
v podkapitole 2.1.2 Zhodnotenie hospodárskej situácie v Trnavskom kraji, v časti venovanej cestnej hromadnej
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doprave je potrebné uviesť, že na území Trnavského kraja zabezpečuje verejnú pravidelnú autobusovú dopravu aj
spoločnosť Arriva Trnava, a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015. Základnou činnosťou spoločnosti

je: regionálna prímestská doprava, mestská hromadná doprava, príležitostná doprava a zmluvná doprava.

Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
vyjadrenie č. OÚ-TT-OCDPK-2020/040486/Ja zo dňa 24.11.2020:

Ako cestný Správny orgán k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme žiadne pripomienky.

Mesto Veľký Meder, vyjadrenie č. OŽP-20922/12177/2020 zo dňa 10.12.2020:
Mesto Veľký Meder k predloženému oznámeniu o zmene

strategického dokumentu nemá požiadavky ani pripomienky.
# Verejnosť o doručení oznámenia o zmene strategického dokumentu bola informovaná

v zmysle § 6 ods. 5 zákona spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v období od 04. 11. 2020 do 18. 11. 2020

# Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky

Mesto Leopoldov: stanovisko č. LEO/8593/600/2020/Jur zo dňa 04.11.2020:
Verejnosť bola informovaná a k oznámeniu nemá pripomienky. Súčasne, Vám oznamujeme, že zo

strany verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu neboli poslané žiadne pripomienky.

Mesto Gabčíkovo: stanovisko č. MSU-G-S2020/02309 zo dňa 02.12.2020:
S predloženým oznámením o zmene strategického dokumentu súhlasíme bez

pripomienok. Súčasne Vám oznamujeme, že zo strany verejnosti k oznámeniu
o zmene strategického dokumentu neboli poslané žiadne pripomienky.

MŽP Slovenskej Republiky: stanovisko č. 4366/2020-5.3 zo dňa 20.11.2020:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len
„ministerstvo“) na základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2023“ Vám podľa §
15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné stanovisko:

1. Na území Trnavského kraja (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádzajú výhradné ložiská
s určenými chránenými ložiskovými územiami (CHLU) a dobývacími priestormi (DP). Ďalej

sa v predmetnom území nachádzajú ložiská nevyhradených nerastov (LNN) a výhradné
ložisko, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL). Zoznam výhradných

ložísk a ložísk nevyhradených nerastov je súčasťou prílohy spolu s mapovým podkladom
v M 1 : 325 000.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a
predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska

ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby

bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich
dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených

ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových

území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sa nachádzajú prieskumné územia (PÚ):
- „Trnava; horľavý zemný plyn“ určené pre držiteľa prieskumného územia NAFTA, a. s., Bratislava

– 50%, Vermilion Slovakia Exploration s.r.o., Bratislava – 50% s platnosťou do 31. 03. 2028,
- „Lošonec; Červená Hora – čadič vhodný na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie
tavením“ určené pre držiteľa prieskumného územia T4S, s. r. o., Prešov s platnosťou do 02. 10. 2022,
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- Viedenská panva; sever – ropa a horľavý zemný plyn“ určené pre držiteľa
prieskumného územia NAFTA, a. s., Bratislava s platnosťou do 28. 06. 2024,

- „Topoľčany; horľavý zemný plyn“ určené pre držiteľa prieskumného územia NAFTA, a. s., Bratislava
– 50%, Vermilion Slovakia Exploration s.r.o., Bratislava – 50% s platnosťou do 31. 12. 2024.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.
Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia

predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej

dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm.

o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

5. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych
záťaží evidovaných 93 pravdepodobných environmentálnych záťaží, 38

potvrdených environmentálnych záťaží a 99 sanovaných/rekultivovaných lokalít.
Podrobnejšie detaily konkrétnych environmentálnych záťaží je možné skontrolovať
na adrese http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/ cez mapu, alebo cez konkrétne

atribúty na adrese http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system.

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže
v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

Okres Pravdepodobná environmentálna záťaž Potvrdená environmentálna záťaž Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Dunajská Streda 22 1 26

Galanta 20 4 13
Hlohovec 1 7 10
Piešťany 13 7 8
Senica 19 5 20
Skalica 11 6 15

Trnava 7 8 7

V rámci jednotlivých okresov sú evidované nasledovné EZ s vysokou prioritou ( K > 65 ):

okres Dunajská Streda
DS (014) / Malé Dvorníky – sklad pesticídov
DS (017) / Trhová Hradská – skládka TKO

DS (001) / Báč – bývalá STS

okres Galanta
GA (2052) / Sereď – VÚ 1049 výdajňa PHM – čerpacia stanica PHM

GA (009) / Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku – spracovanie kovov
GA (010) / Sereď – Niklová huta – skládka lúženca – skládka priemyselného odpadu

GA (004) / Jelka – skládka KO – pri ČOV – skládka komunálneho odpadu

okres Hlohovec
HC (1844) / Leopoldov – Rušňové depo, Cargo a.s. – železničné depo a stanica

okres Piešťany
PN (008) / Piešťany – bývalá Tesla – elektrotechnická výroba

PN (009) / Piešťany – Chirana – strojárska výroba
PN (1982) / Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom – elektrotechnická výroba

PN (2074) / Piešťany – areál VHM – bývalá ČS PHM

5 / 8



okres Senica
SE (1896) / Kúty – vrt Kúty 33 – ťažba ropy a zemného plynu
SE(2004) / Senica – areál bývalého SH Senica – energetika,

skladovanie vykurovacích olejov, skladovanie a distribúcia chemikálií
SE (007) / Jablonica – depo – železničné depo a stanica

okres Skalica
SI (007) / Holíč – olejové hospodárstvo kotolne – skladovanie a distribúcia palív

SI (012) / Skalica – areál bývalých ZVL

okres Trnava
TT (003) / Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chemická továreň – výroba chemikálií

TT (1847) / Voderady – skládka komunálneho odpadu
6. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, potenciálnych

zosuvov, stabilizovaných zosuvov, zosuvov s potenciálnymi a aktívnymi formami a zosuvov so
stabilizovanými a potenciálnymi formami. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových

deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do
rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade

výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov
SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho

geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o
zaregistrovaných svahových deformáciách (http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, http://apl.geology.sk/atlassd/).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú
možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

7. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej
mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii
na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia
Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia

územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) prítomnosť environmentálnych záťaží DS (014) / Malé Dvorníky – sklad pesticídov, DS (017) / Trhová
Hradská – skládka TKO, DS (001) / Báč – bývalá STS (okres Dunajská Streda), GA (2052) / Sereď – VÚ
1049 výdajňa PHM – čerpacia stanica PHM, GA (009) / Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku –
spracovanie kovov, GA (010) / Sereď – Niklová huta – skládka lúženca – skládka priemyselného odpadu,
GA (004) / Jelka – skládka KO – pri ČOV – skládka komunálneho odpadu (okres Galanta), HC (1844) /

Leopoldov – Rušňové depo, Cargo a.s. – železničné depo a stanica (okresu Hlohovec), PN (008) / Piešťany
– bývalá Tesla – elektrotechnická výroba, PN (009) / Piešťany – Chirana – strojárska výroba, PN (1982) /

Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom – elektrotechnická výroba (okres Piešťany), SE
(1896) / Kúty – vrt Kúty 33 – ťažba ropy a zemného plynu, SE (2004) / Senica – areál bývalého SH Senica
– energetika, skladovanie vykurovacích olejov, skladovanie a distribúcia chemikálií, SE (007) / Jablonica –

depo – železničné depo a stanica (okres Senica), SI (007) / Holíč – olejové hospodárstvo kotolne – skladovanie
a distribúcia palív (okres Skalica), TT (003) / Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chemická továreň –
výroba chemikálií, TT (1847) / Voderady – skládka komunálneho odpadu (okres Trnava) útvar s vysokou
prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme

environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej
záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného až vysokého radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
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Ostatné oslovené obce a dotknuté orgány sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle § 6 ods. 2 zverejnil oznámenie na

internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknuté obec, aby v zmysle
§ 6 ods. 5 bezodkladne informovala verejnosť o oznámení spôsobom v mieste obvyklým

a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona,
pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s

prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na
stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

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

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

POUČENIE

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona

č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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