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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, 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 rozhodlo podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 

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  po vykonaní zisťovacieho 

konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy“ 

navrhovateľa, Dan –Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy“, 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.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

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

sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy“, určujú 

nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti 

na životné prostredie a zdravie obyvateľov: 

1. Počas výstavby aj realizácie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti používať vozidlá 

a mechanizmy v dobrom technickom stave. 

2. Dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné a prevádzkové opatrenia. 
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Odôvodnenie: 

Navrhovateľ Dan –Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 02. 08. 2022 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), 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 „Výstavba 

obslužných celkov – Veľké Kosihy“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované 

podľa prílohy č. 8a k zákonu. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala 

spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. 

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych 

účastníkov konania, listom č. 10764/2022-11.1.1/mo, 44265/2022, int. 44268/2022 zo dňa  

03. 08. 2022, o tom, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia  

o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona zaslalo vyššie uvedeným upovedomením 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej 

obci a rezortnému orgánu s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote  

a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 03. 08. 2022 zverejnilo oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-obsluznych-celkov-velke-kosihy 

Dňa 19. 08. 2022 doručil navrhovateľ oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  

s upravenou resp. so správnou situáciou umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti, uvedenej na 

str. 28 predmetného oznámenia a prílohu ,,Situácia stavby“. MŽP SR následne zverejnilo 

doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky na vyššie uvedenej adrese. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona zaslalo opravené oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti listom č. 10764/2022-11.1.1/mo, 47550/2022, int. 47551/2022 zo dňa  

19. 08. 2022 povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu  

s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. 

Dotknutá obec, obec Veľké Kosihy zverejnila informáciu o  doručení oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce dňa 10. 08. 2022. Verejnosť mohla do oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo urobiť kópie na 

vlastné náklady, na Obecnom úrade vo  Veľkých Kosihách počas stránkových hodín. K zmene 

navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti. 

Podľa prílohy č. 8 zákona je (existujúca, povolená) navrhovaná činnosť zaradená do 

kapitoly č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, do položky č 1. b) Zariadenia na intenzívnu 

živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou b) ošípané - od 2000 ks 

(nad 30 kg) alebo od 750 ks prasníc, časť A (povinné hodnotenie). 

 Pre navrhovanú činnosť „Farma na chovné ošípané – Veľké Kosihy“ vydalo 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 3942/2008-

3.4. zo dňa 21. 07. 2008. 

 Pre prevádzku „Farma pre chovné ošípané – výkrm, Veľké Kosihy“ má navrhovateľ 

vydané integrované povolenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu 
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životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) č. 9559-334/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 

29. 10. 2010 podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o IPKZ“). 

 Chov ošípaných je vykonávaný ako bezpodstielkový v 24 objektoch na ustajnenie – 

maštale (M), pričom zvieratá sú kŕmené mokrým krmivom, ktoré je dodávané z distribučného 

skladu krmných zmesí. Na farme sa nachádzajú dve nádrže pre tekuté krmivo. Voda na 

napájanie z vlastnej studne priteká do automatických napájačiek. Maštale sú typické samostatne 

stojace prízemné jedno-traktové murované objekty obdĺžnikového pôdorysu. Odstraňovanie 

hnojovice (moč a výkaly ošípaných) je zabezpečené prostredníctvom celoroštovej podlahy, 

odkiaľ hnojovica prepadá do podroštových priestorov, zvedených do tzv. hnojovicovej 

kanalizácie zaústenej do prečerpávacej stanice hnojovice. Areál nie je odkanalizovaný. 

Odpadové vody sú odvádzané do žúmp a likvidujú sa v čistiarni odpadových vôd (ČOV). 

Odpadové vody z kafilerickej budovy sú zvedené do žumpy a na základe zmluvy sa likvidujú 

v spoločnosti oprávnenej pre odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov. Vody  

z povrchového odtoku sú odvádzané voľne do terénu. Projektovaná kapacita je 23 tisíc miest 

pre ošípané výkrm nad 30 kg. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, 

v obci Veľké Kosihy, v katastrálnom území Veľké Kosihy, na parc. č.: “C”2132/60, 

“C”2132/28, “C”2132/45, “C”2132/13, “C”2132/54, “C”2132/27, v areáli navrhovateľa. 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie farmy o obslužné celky farmy: 

- Kontajnerový sklad č.1 a č.2. na skladovanie vodu ohrozujúcich látok (dezinfekčných 

materiálov) potrebných pre chod farmy. 

- Modernizácia zásobníkov na tekuté krmivo. 

Kontajnerový sklad č. 1 a č. 2: 

Objekty kontajnerových skladov na uloženie pomocného materiálu pre chod farmy sú 

plánované vedľa existujúcej betónovej spevnenej plochy pred expedičným objektom. Sú 

navrhnuté ako typizované jednotky na uskladnenie vodu ohrozujúcich látok s integrovanou 

záchytnou vaňou. Kontajnerové jednotky budú osadené na betónových základových pätkách 

zastavanej plochy 5 m2. Celková výška kontajnera je cca 3 m. Sklady pozostávajú z jednej 

miestnosti s dvojkrídlovými dverami ktoré slúžia aj na vetranie. Podlahové konštrukcie sú bez 

akejkoľvek úpravy povrchu. S vykurovaním skladu sa neuvažuje. Obvodový a strešný plášť je 

z oceľového plechu bez tepelnej izolácie. Kontajnerové sklady budú vybavené integrovanou 

záchytnou vaňou s ocele s hrúbkou 5 mm. 

Modernizácia zásobníka na tekuté krmivo 

Zásobníky na tekuté krmivo slúžia pre skladovanie tekutého krmiva pre zvieratá na 

farme. Na jestvujúcom mieste s nachádzajú dve nádrže pre tekuté krmivo.  

Pre dočasné uskladnenie tekutého krmiva sú navrhnuté ďalšie dva typizované 

sklolaminátové valcové zásobníky. Pôdorys zásobníkov je kruhový o priemere 3,0 m, výška: 

5,80 m. Maximálne zaťaženie jedného zásobníka je 50 t. Zásobníky sú uložené na kruhové  

žb-ové základové dosky priemeru 3,50 m, hrúbka 1,10 m. 

Okolo zásobníkov je navrhnutá záchytná vaňa o celkové pôdorysné rozmery  

5,10 x 23,60 m. Záchytná vaňa je navrhnutá ako monolitická žb-ová konštrukcia. Ide  

o zapustený žb-ový žľab, ktorý je tvorený stenami hr. 250 mm a základovou doskou hr. 200 

mm. Hĺbka vane je 0,75 m. Stena žľabu pôsobí ako konzolová doska votknutá do základovej 

dosky. Vaňa je vystužená viazanou výstužou, ktorá je umiestnená pri obidvoch povrchoch steny 
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i dna. Záchytná vaňa sa spojí s existujúcimi základovými doskami navŕtaním betonárskej 

výstuže a zazubením betónovej časti. Vodotesnosť sa zabezpečí napučovacím pásom. 

Jestvujúca stáčacia plocha, ktorá je vybudovaná na mieste, ktorá je napojená na 

jestvujúcu prefabrikovanú žumpu s objemom 8,5 m3, bude v rozšírená o 105,25 m2 a bude 

vyhotovená ako príjazdová plocha k jestvujúcemu stáčaciu plochu. Táto nová príjazdová plocha 

bude vyhotovená zo zhutneného makadamu. Navrhovaná makadamová plocha spojí 2 

jestvujúce spevnené betónové plochy. 

Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení projektovaná kapacita miest pre ošípané 

výkrm nad 30 kg. 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo podľa § 29 ods. 9 

zákona doručených 6 stanovísk od dotknutých orgánov a rezortného orgánu. Stanoviská uvádza 

MŽP SR v skrátenom znení. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne - dotknutý orgán (list 

č. RH 2022/1641, č.z. 2022/23439 zo dňa 19. 08. 2022) v žiadosti o doplnenie oznámenia  

o zmene navrhovanej činnosti, uviedol upozornenie a zároveň požiadavku o doplnenie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti mapou širších vzťahov s označením umiestnenia 

zmeny navrhovanej činnosti v obci Veľké Kosihy a vo vzťahu k okolitej zástavbe, nakoľko 

v predmetnom oznámení na internetovej stránke www.enviroportal.sk je na strane 28 

zverejnená mapa obce Dolný Štál. 

Vyjadrenie MŽP SR: Uvedené upozornenie bolo zaslané na vedomie aj navrhovateľovi, ktorý 

na MŽP SR doručil dňa 19. 08. 2022 opravenú dokumentáciu, ktorú MŽP SR následne 

zverejnilo a listom č. 10764/2022-11.1.1/mo, 47550/2022, int. 47551/2022 zo dňa 19. 08. 2022 

zaslalo dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne - dotknutý orgán (list 

č. RH 2022/1641, č.z. 2022/24088 zo dňa 08. 09. 2022) v záväznom stanovisku uviedol, že 

súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a súčasne ukladá plniť nasledovnú 

požiadavku, cit.: „1. Zariadenia plánovanej zmeny činnosti musia byť v riešenom území 

prevádzkované tak, aby bola dodržaná ochrana verejného zdravia pred nepriaznivými 

vplyvmi z činnosti.“ V závere záväzného stanoviska uvádza, cit.: „Pri posudzovaní 

predmetného oznámenia z hľadiska ochrany verejného zdravia boli ako prioritné 

zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené v predložených podkladoch. 

- Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude pri dodržaní relevantných technických, 

bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, žiarení alebo vibrácií, 

ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. 

- Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá navýšenie šírenia vibrácií a hluku. 

- Zrealizovaním navrhovanej zmeny nevzniknú nové zdroje žiarenia alebo tepla či 

zápachu. 

- Navrhovanou zmenou činnosti nevzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia. 

Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bolo predložené oznámenie 

orgánom verejného zdravotníctva posúdené tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 

1 bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite plánovanej činnosti.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko dotknutého orgánu na vedomie 

a uvádza, že uvedené je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov na ochranu 

verejného zdravia, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať. 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly - povoľujúci orgán 
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(list č. 9358-30766/2022/Pav zo dňa 06. 09. 2022) v stanovisku uvádza, že vzhľadom na 

doplnenie dokumentácie nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa 

zákona, nakoľko zisťovacie konanie je dostačujúce a predpokladá sa, že zmenou 

navrhovanej činnosti dôjde  

k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko povoľujúceho orgánu  na vedomie. 

 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie dotknutý orgán (list 

č. OU-KN-OSZP-2022/012045-002 zo dňa 24. 08. 2022) v stanovisku uvádza: 

- Z hľadiska záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva nemá žiadne pripomienky. 

- Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy žiadame dbať o ochranu podzemných  

a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, 

podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona  

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné 

za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré 

platia v prvom stupni územnej ochrany. Predmetná zmena činnosti nezasahuje do 

chránených území a ich ochranných pásiem. 

- cit.: „Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia má nasledovné pripomienky : Od roku 

2010 je prevádzka evidovaná pod Integrovaným povolením č. 9559-

334/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29.1.2010. 

Podľa predloženého materiálu sa jedná v súlade s § 3 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší a prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší o rozšírenie 

jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, kategória – 6.12.1 Chov 

ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg s projektovaným počtom chovných miest viac ako 

2 000 ks (23 000 ks - v 24 ks veľkokapacitných maštalí) - osobitne závažný 

technologický celok. Súčasťou zdroja je záložný zdroj elektrickej energie dieselagregát 

s výkonom 400 kVA, určený pre núdzovú prevádzku s neuvedeným menovitým 

tepelným príkonom, zaradený do kategórie 1. Palivovo-energetický priemysel 

1.1.2Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín 

a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 až >50 MW - stredný zdroj. 

- Navrhovaná zmena spočíva v rozšírení farmy o obslužné celky - kontajnerové sklady  

(2 ks) a v modernizácii zásobníkov na tekuté krmivo, pričom sa nezmení projektovaná 

kapacita miest pre ošípané výkrm nad 30 kg a nevzniknú nové zdroje znečisťovania 

ovzdušia. 

- Pre uvedenú kategóriu zdrojov platia podmienky integrovaného povolenia a jeho zmien 

a podmienky prevádzky podľa Vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o ovzduší NR SR č.137/2010 v znení neskorších 

predpisov:  

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky (príloha č. 3 

vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z.) 

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke 

alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné 

vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr. zakrytie zariadenia, 

zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, 

vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické operácie, pri ktorých 



1Strana č. 6 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 10764/2022-11.1.1/mo, 64630/2022, int. 64631/2022 zo dňa  

14. 11. 2022 

 
 
 
 
 

vznikajú zapáchajúce látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny 

s intenzívnym zápachom je potrebné odviesť na čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu. 

Pri stanovení rozsahu požiadaviek v jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy 

hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok zapáchajúcej látky, 

miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej 

uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby; 

Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia a zásady 

správnej poľnohospodárskej praxe – opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku  

z chovov hospodárskych zvierat (príloha č. 7 vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z.) a 

Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre väčšie stredné spaľovacie 

zariadenia – spaľovacie zariadenia zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích 

motorov podľa prílohy č. 4, časť IV., bod 5. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Pre zariadenia používané 

výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok sa emisné limity 

neuplatňujú. 

Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok uvedené v prílohe č. 9 

vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., v znení neskorších predpisov.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. Stanovisko je súhlasné, podmienené dodržiavaním 

všeobecne platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať. 

 Nitriansky samosprávny kraj – dotknutý orgán (list č. zo dňa . 2022) v stanovisku uvádza, 

že zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou dotknutej obce Veľké Kosihy a nesmie byť v rozpore s Územným plánom 

regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho 

záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými 

uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou 

Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015. Zmenu 

navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa, zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s územným 

plánom obce ani s územným plánom Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-KN-OKR-

2022/011545-002 zo dňa 12. 08. 2022), v stanovisku uvádza, že z hľadiska záujmov civilnej 

ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne - dotknutý orgán (list 

č. ORHZ-KN1-2022/00650-004 zo dňa 08. 09. 2022) v stanovisku uvádza, že z hľadiska 

ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili: 

obec Veľké Kosihy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno.  Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené 

stanoviská považujú za súhlasné. 

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované predpokladané vplyvy zmeny 
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navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne. 

 

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie  

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti bude stavebná činnosť a doprava zdrojom 

emisií hluku, vibrácií a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia (najmä prašnosti). Tieto emisie 

budú dočasné a priestorovo obmedzené.  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravie 

obyvateľov obce Veľké Kosihy, vzhľadom na vzdialenosť miesta realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti od zastavaných území. 

Nebudú inštalované technologické jednotky alebo iné významné zdroje hluku a vibrácií. 

Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní súčasné akustické parametre v najbližšej obytnej zóne 

a nespôsobí ohrozenie parametrov životného prostredia z hľadiska hluku ani poškodenie 

zdravia u obyvateľov žijúcich v okolí. 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy 

a geomorfologické pomery  

Vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladá 

žiadny vplyv na geologické a geomorfologické pomery lokality. Potenciálnym negatívnym 

vplyvom na horninové prostredie môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno 

účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle 

platnej legislatívy. Činnosť bude prevádzkovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne 

eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. 

Vplyvy na pôdu 

Vzhľadom k umiestneniu pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti v areáli spoločnosti 

navrhovateľa nedôjde k záberu lesných a poľnohospodárskych pozemkov ani k vplyvu na pôdu. 

Potenciálnym negatívnym vplyvom na pôdu môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej 

však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových 

opatrení v zmysle platnej legislatívy. Činnosť bude prevádzkovaná tak, aby bola v prípade 

havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie pôdy. 

Vplyvy na klimatické pomery  

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery. 

Vplyvy na ovzdušie 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Zmeny navrhovanej činnosti bude mať mierne pozitívny vplyv na ovzdušie oproti súčasnej 

situácii. 

Vplyvy na vodné pomery 

Areál navrhovateľa je umiestnený v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši ochrana podzemných vôd. Potenciálnym 

negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná 

situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných  

a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  

Vzhľadom na synantropný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu 

v dotknutej lokalite, sa nepredpokladá negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti na faunu 

a flóru. 

Vplyvy na krajinu, štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz, scenériu 
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Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia hodnotenej 

lokality. Nedôjde k negatívnemu vplyvu na krajinu, jej štruktúru, nedôjde k zmene využívania 

krajinnej štruktúry ani súčasného priestorového využívania krajinného potenciálu.  

Vplyvy na chránené územia 

Zmena navrhovanej činnosti nebude zasahovať do žiadnej zo súčasných, už vyhlásených 

lokalít územnej ochrany prírody a krajiny, ani do lokalít sústavy chránených území Natura 

2000, chránených vtáčích území a území európskeho významu nachádzajúcich sa v širšom 

okolí. V priestore sa nenachádzajú chránené prírodné pamiatky, prírodné výtvory alebo 

chránené stromy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté predmety 

chránenej časti prírody. 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Areál kde sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do 

ekologicky hodnotných segmentov krajiny a preto ani neovplyvňuje rušivo žiadny segment 

regionálneho alebo miestneho systému ekologickej stability.  

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na využívanie zeme  

a urbánny komplex. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa žiadne vplyvy na 

kultúrne a historické pamiatky, ani na miestne tradície neočakávajú. 

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na existujúce archeologické náleziská.  

MŽP SR listom č. 10764/2022-11.1.1/mo, 54323/2022 zo dňa 26. 09. 2022 upovedomilo 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, s tým, že v rámci zisťovacieho 

konania zmeny navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie 

rozhodnutia a ako účastníci konania a zúčastnené osoby majú právo sa s podkladmi na vydanie 

rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred 

vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť 

(robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR v lehote 5 pracovných dní od doručenia 

upovedomenia. Možnosť nahliadnuť do spisu nevyužil žiaden účastník konania. 

Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že zmena navrhovanej 

činnosti svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nebude predstavovať 

neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti sa zvýši ochrana podzemných vôd. V zisťovacom konaní neboli 

identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti. Z hodnotenia 

jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa 

nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného 

prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej 

posudzovať podľa zákona. 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie  

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov 

a súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. K oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.  

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na 
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životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR 

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, 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. 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na MŽP SR.  

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 v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 

ktoré sa preň pripúšťajú.  
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