Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 17. október 2018
Číslo: 9339/2018-1.7/mo
55115/2018
ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení
s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o zmene
činnosti „Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o., Dolné Hony, Nitra –
rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)“ predložené navrhovateľom ICS
Industrial Cables Slovakia s.r.o. , Dolné Hony 25, Nitra, zastúpeným spoločnosťou Delta
Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky toto rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o.,
Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)“ uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zisťovacieho konania
nevyplynuli žiadne podmienky.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o., Dolné Hony 25, Nitra, zastúpený
spoločnosťou Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 17. 08. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa
§ 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobný areál ICS Industrial
Cables Slovakia s.r.o., Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický
blok)“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
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o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho
poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov
na životné prostredie.
MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň
vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na
adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-areal-ics-industrial-cables-slovakia-s-r-odolne-hony-nitra-ro
Stručný popis súčasného stavu:
Navrhovaná (existujúca) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly
4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položka č. 5 Používanie alebo
regenerácia chlórovaných uhľovodíkov od 100 ton/rok podľa časti A podlieha povinnému
hodnoteniu.
Pre navrhovanú činnosť „Industrial Cables Slovakia, Nitra“ vydalo MŽP SR záverečné
stanovisko č. 1632/06-7.3/gn zo dňa 03. 05. 2006.
Pre zmenu navrhovanej činnosti: „Výrobný areál ICS Slovakia s.r.o. 2. etapa, Dolné hony,
Nitra“ vydalo MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4235/2016-3.4/mo zo dňa
11. 04. 2016, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.
V existujúcej prevádzke je výrobný proces a technologické zariadenia pre prevádzku
výrobu elektrických vodičov a káblov. Vyrábané sú elektrické vodiče výhradne z medeného
drôtu. Vo výrobnom procese sú vyrábané vodiče a káble širokého sortimentu a prevedenia.
Popis zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v obci
Nitra, v k. ú. Mlynárce na parcele č. 1055/73 na ploche evidovanej ako ostatné plochy a
zastavané plochy a nádvoria. Existujúci areál s výrobnými halami a skladovými priestormi je
situovaný v rámci priemyselného parku SEVER.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je dostavba a rozšírenie jestvujúceho technického
zázemia prevádzkarne v priestoroch kompresorovne a chladenia vody. Kompresorovňa sa
zväčší o plochu potrebnú pre inštalovanie záložných kompresorov. V priestoroch chladenia
vody sa zväčšia priestory pre umiestnenie záložných čerpadiel. Nádrže na chladiacu vodu sa
nezmenia. Rozmery prístavby budú 10,0 m x 3,7 m. V porovnaní s jestvujúcou produkciou
nedôjde k žiadnej zmene výrobného sortimentu, k zmene technologické procesu a ani nárastu
množstva vyrobených káblov.
V rozšírenej kompresorovni bude inštalovaný jeden záložný kompresor o výkone 60 m 3
vzduchu za hodinu. V rozšírených priestoroch chladiacej vody bude inštalovaný 1 ks záložného
čerpadla o výkone 5,00 m3 prečerpanej vody za hodinu. K týmto zariadeniam bude prislúchať
elektroinštalácia. Časť trafostanice sa nezmení.
Navrhované rozšírenie bude mať nosnú konštrukciu z oceľových profilov HEA podľa
statiky. Stavba bude založená na základových pätkách a pásoch. Podlaha bude železobetónová
s hladeným povrchom, kde sa vytvorí aj železobetónový sokel. Obvodový plášť bude tvoriť
sendvičový panel kladený vertikálne. Strecha bude pultová s minimálny sklonom 2%. Strešnú
konštrukciu bude tvoriť sendvičový panel, ktorý bude uložený na oceľových profiloch podľa
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statiky. V strede bude predelená miestnosť taktiež zo sendvičových panelov kladených
vertikálne. Podlahová doska hrúbky 200 mm s rozptýlenou výstužou z oceľových vlákien je
navrhnutá z betónu C30/37, s uložením na zhutnenom štrkovom násype.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy
navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Vplyvy na obyvateľstvo
Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v priemyselnom parku Sever a priamo nesusedí
z obytnou zástavbou. Najbližšie rodinné domy sa nachádzajú cca 900 m západným smerom od
stavby. Umiestnenie areálu v jestvujúcej priemyselnej zóne je dostatočnou zárukou, že
prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav, pohodu a kvalitu životného
prostredia dotknutého obyvateľstva.
Napriek tomu počas stavebných prác budú predpokladané negatívne vplyvy na
obyvateľstvo a narušenie ich kvality a pohody života súvisieť najmä so stavebnou činnosťou
(stavebný ruch, zvýšenie hlukových pomerov, prašnosti, exhalátov, zvýšená intenzita dopravy,
vjazd a výjazd vozidiel na prístupovú komunikáciu a pod.).
Prevádzka spoločnosti je v súlade s rozvojom hospodárskych aktivít v Nitrianskom okrese,
ktoré prináša zvýšenie pracovných príležitostí a v konečnom dôsledku aj zvýšenie životnej
úrovne obyvateľstva. Z tohto hľadiska ide o pozitívny vplyv na obyvateľstvo. Zmena
navrhovanej činnosti nespôsobí významnejší nárast emisií v ovzduší, hlukovej záťaže, dopravy
a ani iné vplyvy nezaťažia vo významnejšej miere životné prostredie danej časti mesta Nitra a
jeho okolia. Počas prevádzky budú na obyvateľstvo, kvalitu a pohodu jeho života pôsobiť tie
isté typy vplyvov, aké pôsobia už doteraz, avšak inej intenzity, čase pôsobenia.
Vplyvy na horninové prostredie
Nad únosnou štrkovou vrstvou nachádzajúcou sa v hĺbke cca. 4,5 až 5,0 m vyskytujú pre
zakladanie nevhodné stlačiteľné zeminy charakterizované ako íly s vysokou až strednou
plasticitou. Predmetné zeminy majú veľmi nízke pevnostné a deformačné charakteristiky, ktoré
sa prejavujú malou únosnosťou a veľkou deformáciou i pri malých zaťaženiach a navyše
vykazujú dlhú dobu konsolidácie. Tesne pod terénom je vrstva humóznej zeminy. V úrovni
štrkov sa nachádza napätá hladina podzemnej vody, ktorá sa po narazení ustálila na úrovni
cca 0,5 pod terénom. Podzemná voda je agresívna na betón a veľmi silne na oceľ, tzn. je nutné
pri návrhu zakladania uvažovať s primeranou betónovou zmesou a zvýšeným krytím výstuže.
Preto je podlahová doska hrúbky 200 mm s rozptýlenou výstužou z oceľových vlákien
navrhnutá z betónu C30/37, s uložením na zhutnenom štrkovom násype. Potenciálnym zdrojom
znečistenia môžu byť iba havarijné situácie, ktoré však majú iba povahu možných rizík.
Vplyvy na pôdu
Lokalita je súčasťou priemyselného parku SEVER, ktorý je situovaný v rámci severnej
časti mesta Nitra. Nakoľko sú parcely v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy
a nádvoria, pri realizácii nenastane požiadavka na trvalý a dočasný záber poľnohospodárskeho
a lesného pôdneho fondu. Prístavba bude vybudovaná na jestvujúcej betónovej ploche.
Ovplyvnenie kvality okolitých pôd sa vplyvom výstavby a prevádzky spoločnosti
nepredpokladá. Potenciálnym zdrojom znečistenia môžu byť iba havarijné situácie, ktoré však
majú iba povahu možných rizík.
Vplyvy na ovzdušie
Negatívne ovplyvnenie znečistenia ovzdušia počas stavebných prác sa predpokladá len
dočasne, a to v súvislosti so zvýšenou stavebnou činnosťou a dopravou (napr. prašnosť,
exhaláty) v okolí prístupových komunikácii a samotnej prístavby. Množstvo emisií bude
závisieť od priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Prašné
emisie budú vznikať iba v suchom období. Na zníženie prašnosti budú podľa potreby polievané
spevnené plochy. Charakter týchto zdrojov znečistenia ovzdušia je časovo obmedzený na dobu
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výstavby, je krátkodobý, slabej intenzity, plošne obmedzený na stavenisko, jeho bezprostredné
okolie a na línie dopravných komunikácií.
Počas prevádzky nebude žiadne znečisťovanie ovzdušia inštalovanými kompresormi
a čerpadlami. Nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Počas stavebných prác nenastane negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody. Hladina
podzemnej vody je pod základovou škárou, práce budú realizované tak, aby sa v maximálne
možnej a známej miere eliminovala možnosť jej kontaminácie. Prevádzka stavby je napojená
na verejný vodovod. Skladba odpadových vôd sa zmenou navrhovanej činnosti nezmení.
Splaškové vody z hygienických zariadení sú odvádzané splaškovou kanalizačnou prípojkou
zaústenou do verejnej splaškovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďovú
vodu zo strechy objektu a zo spevnenej plochy do priľahlého odvodňovacieho rigolu. Realizácia
zmeny navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a
podzemných vôd.
Vplyvy na biotu
Lokalizovanie a doterajšie využívanie územia nedáva predpoklad vysokej biodiverzity.
Počas stavebných prác nedôjde k likvidácii významného biotopu, na území nie je evidovaný
trvalý výskyt chránených druhov fauny a flóry. K výrubu stromov nedochádza. Zmena
navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na biotu.
Vplyvy na štruktúru krajiny
Prístavba bude súčasťou už vybudovaného areálu. Aj naďalej bude územie súčasťou
krajiny s vysokým stupňom urbanizácie a s dominantnými antropogénnymi prvkami, na
dotknutom území s priemyselno-skladovacou funkciou.
Vplyvy na scenériu krajiny

Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať vizuálnu bariéru vo vnímaní krajiny a
jej scenérie.
Vplyvy na chránené územia
Navrhovaná činnosť sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo navrhovaných území
európskeho významu, chránených vtáčích území a sústavy chránených území.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Na dotknutej lokalite neboli vymedzené žiadne prvky územného systému ekologickej
stability územia na jednotlivých úrovniach a nepredpokladajú sa ani nepriaznivé vplyvy na
prvky územného systému ekologickej stability v širšom území.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Lokalitu v súčasnosti predstavuje prevažne zastavaná plocha s viacerými objektmi
prevádzkového charakteru, ktoré sú súčasťou areálu. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať
vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Počas stavebných prác nedôjde ku stretu s kultúrnymi a historickými pamiatkami, na území
sa nepredpokladajú paleontologické a archeologické náleziská. Počas prevádzky nenastane
vplyv na kultúrne a historické pamiatky a na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
Vplyvy na priemyselnú výrobu
Výstavba bude mať nepriamy pozitívny vplyv na stavebníctvo.
Vplyvy na infraštruktúru
Výrobný komplex je napojený na existujúce rozvody inžinierskych sietí vo vlastnom areáli,
resp. v jeho okolí. Vplyvy na infraštruktúru budú krátkodobé a viazané iba na obdobie
stavebných prác.
Vplyvy na dopravu
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Dopravne je lokalita napojená na ulicu Dolné Hony, ktorá vyúsťuje na štátnu cestu NitraTopoľčany. Tá sa napája na cestu R1. Počas stavebných prác budú slúžiť ako prístupové
komunikácie, ich prípadné znečistenie odstráni zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Počas
stavebných prác môžu vzniknúť v minimálnej miere obmedzenia v doprave v dôsledku
prepravy stavebného materiálu, technických zariadení, odpadov a pod. Je možné predpokladať
čiastočné zvýšenie intenzity cestnej premávky, zvýšenie zaťaženia a nárokov na cestnú sieť
a s tým súvisiaci zanedbateľný negatívny vplyv zvýšenej cestnej dopravy. Ide o dočasný
a krátkodobý vplyv, ktorý bude trvať iba počas stavebných prác.
Vplyvy na hlukové pomery a vibrácie
Počas stavebných prác bude okolie prístupovej komunikácie ovplyvnené dočasným
zvýšením hladín hluku prakticky len pri transporte a v bezprostrednom okolí stavby vplyvom
stavebných prác. Zvýšená hluková záťaž bude časovo obmedzená na dobu výstavby, bude
krátkodobá, slabej intenzity, plošne obmedzená na línie dopravných komunikácií a na
stavenisko. Je možné predpokladať prenos nižších vibrácií horninovým prostredím, ale iba v
areáli staveniska, nie však na väčšie vzdialenosti až do blízkosti obytnej zástavby.
Počas prevádzky sa budú na zvýšení hlukovej záťaže podieľať technologické zdroje hluku:
záložné kompresory a čerpadlá chladiacej vody. Tieto sú ale v prevádzke aj teraz.
Prevádzkou sa nepredpokladá vznik a pôsobenie vibrácií, ktoré by mali negatívny vplyv
na okolitú zástavbu a obyvateľstvo. Zhoršenie hlukových pomerov ostatných vonkajších
priestorov s trvalým výskytom obyvateľstva nebude vplyvom vlastnej prevádzky významný,
nakoľko sa nachádzajú na kontakte s frekventovanou ulicou Dolné Hony s intenzívnou
nákladnou dopravou.
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – dotknutý orgán (list č. OU-NROSZP3-2018/34886 zo dňa 07. 09. 2018) uvádza, že štátna správa ochrany ovzdušia, štátna
vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody nemajú
k oznámeniu o zmene pripomienky a netrvajú na posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje sa.
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR2018/034714/2 zo dňa 30. 08. 2018) uvádza, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá
pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje sa
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – rezortný orgán ( list č. 20323/2018 zo dňa
31. 08. 2018) vo svojom stanovisku odporúča navrhovanú zmenu realizovať. Uvádza, že nemá
žiadne zásadné pripomienky a uvádza požiadavku, aby navrhovateľ, ako následný užívateľ
chemických látok v záujme ochrany zdravia a životného prostredia dodržal určené spôsoby
použitia chemických látok, vrátane daných expozičných scenárov, ustanovených obmedzení
a režimu autorizácie v súlade so zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
a nariadením (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení
Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje sa. K uvedenej požiadavke Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky, k používaniu chemických látok vo výrobe počas prevádzky, uviedol
navrhovateľ už v roku 2016, že dodržiava spôsoby používania chemických látok v súlade
s uvedeným zákonom.
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava zo dňa 26. 08. 2018
doručilo stanovisko, ktoré obsahovalo 36 pripomienok a požiadavku, aby sa navrhovaná zmena
činnosti posudzovala podľa zákona.
V stanovisku žiadalo dodržiavať zákon o vodách; rámcovú smernicu o vode; zákon
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o odpadoch a s ním súvisiace povinnosti podnikateľa, dodržiavať Program odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.
Vyjadrenie MŽP SR akceptuje sa. V oznámení o zmene navrhovanej činnosti je uvedené, ako
navrhovateľ dodržiava ochranu podzemných vôd a plní povinnosti predovšetkým pri nakladaní
s druhmi odpadov zo svojej výroby. Dodržiavanie týchto predpisov ale nie je potrebné
zozáväzňovať v podmienkach rozhodnutia.
Žiadalo uprednostňovať materiály zo zhodnocovaných odpadov.
Vyjadrenie MŽP SR: odporúčanie je akceptovateľné, uprednostňovať materiály a výrobky
z recyklovaných materiálov, je v súlade s cieľmi odpadového hospodárstva, ale nemôže byť
podmienkou rozhodnutia. Stavebný materiál musí byť prispôsobený predovšetkým základovým
pomerom staveniska, v prípade zmeny navrhovanej činnosti agresivite na betón a oceľ.
Požadovalo zabezpečiť separovaný zber odpadov.
Vyjadrenie MŽP SR akceptuje sa, navrhovateľ má povinnosť a má aj zavedený triedený
(separovaný) zber odpadu, plocha je vyznačená v grafickej prílohe.
Požadovalo overiť súlad s územným plánom.
Vyjadrenie MŽP SR: navrhovaná činnosť aj jej zmena je v súlade s územným plánom Mesta
Nitra.
Žiadalo variantné riešenie navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa, ide o zmenu existujúcej, povolenej, posúdenej
navrhovanej činnosti, nie o novú navrhovanú činnosť, nový zámer.
Žiadalo dodržať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, overiť bonitu zaberaných
poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu a overiť, že
predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho
územia.
Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. Existujúci areál je v blízkosti poľnohospodárskej pôdy,
dodržiavať uvedený zákon, neznečistiť okolitú pôdu je povinnosť, ale žiadna pôda sa pri zmene
navrhovanej činnosti nezaberie, požadované skutočnosti boli preukázané a overené v rámci
predchádzajúcich konaní, v rámci ktorých dochádzalo k záberu pôdy.
Žiadalo podrobne rozpracovať dopravné napojenie; dopravno-kapacitné posúdenie;
overenie potrebného počtu parkovacích miest; vybudovanie podzemných garáží, parkovacieho
domu, zatrávnené ihrisko alebo cvičisko; odporúča typy drenážnej dlažby a technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, propaguje
informačný materiál „Národnej recyklačnej agentúry SR“.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa, predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je výstavba
žiadnych nových objektov, iba malá prístavba existujúceho objektu (rozmery prístavby
10 m x 3,7 m). MŽP SR upozorňuje, že Slovenská republika nemá žiadnu národnú recyklačnú
agentúru. Existuje iba občianske združenie s podobným názvom „Národná recyklačná agentúra
Slovensko“.
Žiadalo obsluhu územia verejnou dopravou, lokálny parčík; požadovalo definovať
najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí
navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok
a svetlotechnický posudok; výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou;
verejne dostupný park; odporúčalo metodiku na sadové a parkové úpravy v obci, požadovalo
architektonické stvárnenie verejných priestorov (socha, plastika, reliéf, fontána).
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa. V oznámení o zmene je uvedené, ako vhodne, v dostatočnej
vzdialenosti od obytnej výstavby je už existujúca navrhovaná činnosť umiestnená. Voľné
sprístupnenie výrobného závodu širokej verejnosti by bolo porušením predpisov bezpečnosti
práce.
Žiadalo spracovať dokument ochrany prírody, vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky
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navrhovanej činnosti s ochranou zelene; žiadalo náhradnú výsadbu.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa, zmena navrhovanej činnosti nebude nijako zasahovať do
záujmov ochrany prírody ani nenaruší žiadnu zeleň.
Požadovalo správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd
a povrchových vôd, vplyv na vodný útvar; navrhovalo dažďové záhrady; žiadalo doložiť
hydraulický výpočet prietokových množstiev odlučovača ropných látok, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa. Nakladanie s dažďovými vodami sa zmenou navrhovanej
činnosti sa nemení.
Požadovalo aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum.
Vyjadrenie MŽP SR: Inžinierskogeologický prieskum bol realizovaný pre 1. etapu výstavby.
Spôsob zakladania stavby, ako je uvedené v oznámení o zmene, bude aj pre navrhovanú zmenu
činnosti prispôsobený už zisteným základovým pomerom (vysokej stlačiteľnosti zemín, napätej
hladine podzemnej vody a agresivite na betón a aj oceľové konštrukcie). Projektant môže
požadovať pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti doplnkový inžinierskogeologický
prieskum, ale nie je to potrebné uvádzať ako podmienku rozhodnutia.
Žiadalo spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné
vydať žiadny nový dokument.
Požadovalo opatrenia „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy" zapracovať do projektovej dokumentácie.
Vyjadrenie MŽP SR: neakceptuje sa. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje vypracovanie
projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť upravená v zmysle uvedenej požiadavky.
MŽP SR - vyhodnotenie stanoviska Združenia domových samospráv, v ktorom v závere ešte
navrhovalo zahrnúť do podmienok rozhodnutia aj podmienky, obsahovo zhodné s okruhom
vyššie uvedených pripomienok: Žiadnu z vyššie uvedených akceptovaných pripomienok,
nepovažujeme za potrebné zozáväzniť v podmienkach rozhodnutia, pretože ide o povinnosti
dodržiavať legislatívne predpisy.
V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Mesto Nitra ako dotknutá
obec ani ako povoľujúci orgán, dotknuté orgány: Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
Nitriansky samosprávny kraj, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
a ani Krajský pamiatkový úrad Nitra. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú
za súhlasné.
Dotknutá obec, Mesto Nitra, zverejnilo informáciu o doručení Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na úradnej tabuli od 27. 08. 2018 do 11. 09. 2018.
MŽP SR listom č. 9339/2018-1.7/mo zo dňa 13. 09. 2018 upovedomilo v súlade s § 33
ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho
kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu ani vyjadriť sa k podkladom
rozhodnutia nevyužil žiadny účastník konania.
MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala spoločnosť
Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky. Na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy,
vyhodnotenia predpokladaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré budú
nevýznamné, vzhľadom na malú prístavbu existujúcej haly s plochou 37 m2, v ktorej pribudnú
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iba záložný kompresor a záložné čerpadlo, vo vhodne umiestnenom areáli už existujúceho
podniku, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko ani
požiadavka na posudzovanie navrhovanej zmeny. Nebolo doručené žiadne stanovisko
verejnosti z dotknutej obce. Dotknutou verejnosťou je podľa § 24 zákona Združenie domových
samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.
Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na
životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR
aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
správneho poriadku na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy,
ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní
takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na
navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Doručuje sa:
Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku, Štefánikova trieda 60, 949 01
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 39/69, 949 01
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,
949 63 Nitra
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9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11
Nitra
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
11. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
12. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

