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Rozhodnutie
"Výroba dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny"

Popis konania / Účastníci konania
zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie

Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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 vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a 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 na základe zámeru „Výroba dosiek
x extrudovanej polystyrénovej peny“, ktorý predložil navrhovateľ: Etimos 1 s.r.o., Cintorínska 12, 811 08
Bratislava, IČO: 53 602 650, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom AOMY, s.r.o., Bytčianska
344/53, 010 03 Žilina, IČO: 53 051 246, v konaní ďalej zastúpený EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova
23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739, (viď splnomocnenie), po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Výroba dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny“, predmetom ktorej je
vybudovanie výrobného zariadenia a montáž technológie na výrobu dosiek z extrudovanej polystyrénovej
peny - ich spracovanie, balenie a skladovanie v priemyselnom areáli spoločnosti Bonar Geosynthetics,
a.s. Zámer predstavuje úpravu, dostavbu časti haly a priľahlých plôch, umiestnenie výrobnej technológie
do existujúcej výrobnej haly v nevyužívanom priemyselnom areáli. Výroba dosiek z extrudovanej
polystyrénovej peny je bezodpadová technológia - odpad, ktorý vzniká pri výrobe dosiek je opätovne
vrátený do výrobného procesu. Navrhovaná činnosť, ktorá bude umiestená v Obci Ivanka pri Nitre, v kat.
území Ivanka pri Nitre, na pozemkoch reg. C. s par. č.: 86/1, 86/3, 86/4, 87, 88, 89/1, 89/3, 90, 91/3,
94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/8, 94/12, 94/15, 94/17, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/29, 94/30, 94/40,
94/44, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103/2, 104/2, 110/3 a na pozemkoch reg. E s par. č. - 606/1, 616/205,
616/204, 785/100
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.
Pri príprave dokumentácie stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude
potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo
stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:
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• v ďalších stupňoch PD vypracovať projekt sadových úprav. Na plochách v extraviláne vysádzať len
pôvodné druhy drevín
• eliminovať šírenie synantropných a inváznych druhov, odstraňovať ich zdroje.
• dodržať koeficient zelene stanovený v územnom pláne obce
• na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v
počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia
• investor v rámci svojej činnosti vyrieši a zabezpečí separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečí umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber v súlade s príslušným VZN obce Ivanka pri Nitre
• investor zabezpečí vhodnú výmeny vzduchu (resp. odsávania) s ohľadom na druh vykonávaných
činností a vytvorí vyhovujúce zázemie (dimenzovanie šatní, zariadení na osobnú hygienu, oddychových
miestností,..) pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia pri práci

Odôvodnenie
Etimos 1 s.r.o., Cintorínska 12, 811 08 Bratislava, IČO: 53 602 650, v konaní zastúpený splnomocneným
zástupcom AOMY, s.r.o., Bytčianska 344/53, 010 03 Žilina, IČO: 53 051 246, v konaní ďalej zastúpený
EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739, doručil dňa 13. júla
2021 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29
ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti zámeru „Výroba dosiek z
extrudovanej polystyrénovej peny“ (ďalej len „zámer“).
Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1),
nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o
posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2021/027248
zo dňa 02. júla 2021.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní
a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru
navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté
orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený
zámer v prílohe.
Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne dňa 13. júla 2021 na webovom sídle
ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-dosiek-z-extrudovanej-polystyrenovej-peny
Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa
§ 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého
zákona boli zverejnené dňa 13. júla 2021 aj na úradnej tabuli.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, je zaradená do
kapitoly č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia, položka č. 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v
položkách 1 – 9 s výrobnou plochou od 1 000 m2 – podliehajú zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších, ktoré príslušný orgán
vykonal podľa § 29 toho istého zákona.
Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši vybudovanie
výrobného zariadenia a montáž technológie na výrobu dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny -
ich spracovanie, balenie a skladovanie v priemyselnom areáli spoločnosti Bonar Geosynthetics, a.s.
Zámer predstavuje úpravu, dostavbu časti haly a priľahlých plôch, umiestnenie výrobnej technológie
do existujúcej výrobnej haly v nevyužívanom priemyselnom areáli. Výroba dosiek z extrudovanej
polystyrénovej peny je bezodpadová technológia - odpad, ktorý vzniká pri výrobe dosiek je opätovne
vrátený do výrobného procesu.
Popis technologického procesu
Technologický postup výroby dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny pozostáva z týchto hlavných
etáp:
1. skladovanie a dodávka pôvodného univerzálneho polystyrénu (PUN) a recyklovaného aglomerovaného
polystyrénu (RAP),
2. skladovanie a dodávka penidiel (BA),
3. skladovanie a dodávka koncentrátov,
4. výroba dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny – ich spracovanie, balenie a skladovanie,
5. zber odpadu, drvenie a granulácia.
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Prístavba a úprava haly
Existujúce objekty administratívy, sociálnych priestorov a výroby (73,1m x 145,4m – vrátane manipulačnej
rampy) budú v niektorých častiach stavebne upravené či už zväčšením svetlej výšky nad výrobnou
technológiou alebo dobudovaním vrát nájazdových rámp a laboratórií. Na severozápadnej strane je
vybudovaná manipulačná rampa pre vykladanie materiálu a prestrešený sklad vstupného materiálu.
V juhovýchodnej časti areálu je umiestnená vstupná VN rozvodňa. Administratívna a sociálna časť
nezmení svoj charakter a bude využívaná na rovnaký účel. V rámci návrhu sa uvažuje v tejto časti len s
drobnou obnovou a zlepšenia stavebnotechnický vlastností častí fasády. Hlavnou úpravou v rámci areálu
je vybudovanie prístavby k výrobnej hale. V mieste navrhovaného objektu sa nachádzajú existujúce
nevyužívané skladové objekty, ktoré budú odstránené vrátane infraštruktúry. Prístavba haly je navrhnutá
ako jednoduchá hmota obdĺžnikového tvaru s rozmermi o cca 85 x 73,1 m a výšky haly 8,1 m, resp. atiky
10,1 m. Hala je umiestnená tak, aby rešpektovala jestvujúcu halu. Z hľadiska dispozičného riešenia bude
tvoriť výrobná hala jeden priestor – monoblok, stavebne nečlenený. Členenie je dané lokalizáciou strojov
a skladovacích plôch. Priestor poskytuje úplnú variabilitu jeho využitia aj pri budúcich zmenách. V rámci
výstavby budú v priestoroch umiestnené vstavky sociálneho a administratívneho zázemia výroby. Hotové
výrobky budú expedované rampami na vonkajšie skladovacie plochy. Pri severnej a južnej fasáde objektu
budú zriadené plochy pre umiestnenie technológie odsávania výrobnej technológie. V rámci areálu bude
vybudovaný podzemný sklad so stáčacím miestom pre zásobovanie cisternami. Podzemné nádrže budú
umiestnené v rámci navrhovanej štrkovej plochy, odtiaľ bude vstupný materiál ako etylalkohol, dimetyléter,
izobután priamo prečerpávaný do výroby. V priestore bude vždy umiestnená pracovná a rezervná
nádrž. Sklad CO2 bude umiestnený pri severnej fasáde objektu. V juhovýchodnom rohu pozemku bude
umiestnený záložný zdroj elektrickej energie pre požiarnotechnické zariadenia a dôležité zariadenia
výroby, požiarna nádrž s tlakovou stanicou, prípadne zdroj požiarnej vody pre stabilný hasiaci systém.
V severnej časti pozemku pri samostatnej vrátnici budú umiestnené manipulačné plochy pre expedíciu
hotového materiálu. Vonkajšie skladové plochy budú hlavné, a to zo severnej resp. východnej strany
objektu a z južnej strany je navrhnutá daľšia skladová plocha. Príjazd do areálu budú zabezpečovať
dva existujúce vjazdy zo západnej strany areálu. Uvažuje sa aj s využitím vjazdu z južnej strany pre
potreby prístupu požiarnej techniky a vyskladňovania materiálu. Pre prejazd, zásobovanie, skladovanie
a pojazd manipulačnej techniky budú v rámci areálu vybudované spevnené plochy. Okolo výrobnej
haly a skladovaných materiálov bude vybudovaná prejazdná komunikácia pre hasičskú techniku. Zo
západnej strany bude dobudované parkovisko pre osobné autá. Z dôvodu prístavby výrobnej haly bude
potrebné odstránenie dvoch existujúcich skladových hál s pôdorysnými rozmermi 18,0 x 34,0 m, ktoré sa
nachádzajú v mieste navrhovanej prístavby. Majú drevenú nosnú konštrukciu, murovaný obvodový plášť z
plných pálených tehál a strešnú krytinu z trapézového plechu. Zároveň sa navrhuje vybúranie existujúcich
betónových plôch na ploche prístavby haly a rozšírenie spevnených plôch. Vybudovanie prístavby haly si
vyžaduje úpravu jestvujúceho terénu, odpojenie a demontáž starých areálových rozvodov a sietí. V rámci
areálu bude urobená obnova infraštruktúry – hlavne objektov vodného hospodárstva Príjazd k budove
bude zabezpečený pomocou vnútroareálovej komunikácie, ktorá bude napojená na miestnu verejnú
komunikáciu. Objekt prístavby je osadený od južnej hranice pozemku 16 m, od východnej hranice 8,5
až 9,2 m a od severnej hranice 165,5 m. Na západnej strane prístavba nadväzuje na jestvujúcu výrobnú
halu. Dopravné napojenie je riešené existujúcimi účelovými prístupovými komunikáciami napojenými na
cestu I/64 Novozámocká. Súčasťou napojení sú aj samostatné ľavé odbočovacie pruhy smerom na areál.
Ako záložný vjazd pre hasičskú techniku prípadne pre zásobovanie bude slúžiť tretí vjazd orientovaný
na juhu areálu napojený na ul. Brezová. Existujúci počet parkovacích miest pred areálom je 30 stojísk.
V rámci areálu bude dobudovaných 54 parkovacích miest pre osobné automobily a 7 parkovacích miest
pre nákladné automobily. Parkovanie nákladných bude zabezpečené aj v miestach nakládky, čo je cca
ďalších 4-6 parkovacích miest . Predpokladaná intenzita nákladnej dopravy je 60 nákladných automobilov
denne. Z toho bude tvoriť hlavnú nosnú časť 1 zmena, kde sa predpokladá intenzita nakládky a vykládky
5 nákladných áut za hod. V nočnej zmene sa príjem a výdaj nepredpokladá. Celkovo bude v rámci areálu
zabezpečených 91 parkovacích miest. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu budú vyhradené
4 parkovacie miesta

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých
vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie
minimálne. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou
nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Pôsobením prevádzky sa
neočakávajú dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu
ovplyvneniu estetických kvalít záujmového územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré
by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej
ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie či
prevádzkovania nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia
alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe
č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Nitra rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska
rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom
termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-
OSZP3-2021/028255-005-F21 zo dňa 14. júla 2021, doručený dňa 14. júla 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Netrváme na posudzovaní činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. bez ďalšieho
stanoviska, úsek štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať predložený zámer podľa § 16a vodného
zákona.“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – úsek ochrany prírody a krajiny,
dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP3-2021/032370 zo dňa 12. augusta 2021, doručený dňa 14. augusta
2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „ S horeuvedeným zámerom podľa predložených podkladov z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny s ú h l a s í m e , za nasledovných pripomienok::
1. Najneskôr k stavebnému konaniu spracovať projekt sadových úprav. Na plochách v extraviláne
vysádzať len pôvodné druhy drevín. Eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín v intraviláíne,
zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie.
2. Eliminovať šírenie synantropných a inváznych druhov, odstraňovať ich zdroje.
3. Žiadame dôsledne dodržať koeficient zelene stanovený v územnom pláne obce.
4. Na vynútený výrub existujúcich okolitých drevín, v okolí staveniska na pozemku s parc. č. 8607/128
v k. ú. Nitra a v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Obce Ivanka pri Nitre v intraviláne a OÚ Nitra,
odbor OSZP 2 v extraviláne, v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.
5. Právoplatným a vykonateľným na výrub drevín musí žiadateľ disponovať najneskôr pred začatím
stavebných prác .“ koniec cit.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, body 1, 2, 3, premietol do podmienok rozhodnutia.
Body 4 a 5 sú všeobecné body vychádzajúce z platnej legislatívy, ktoré platia aj keby sa navrhovaná
činnosť neposudzovala.

3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – dotknutý orgán (list č. CS 09114/2021, CZ 23412/2021 zo
dňa 16. júla 2021, doručený dňa 20. júla 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „K predloženému zámeru nemáme pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou
legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer
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nepožadujeme 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.“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Dopravný úrad – dotknutý orgán (list č. 14064/2021/ROP-2 zo dňa 19. júla 2021, doručený dňa 20.
júla 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že riešené územie sa nachádza v
ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska Nitra (ďalej len „letisko“), z ktorých vyplývajú pre riešené
územie nasledovné obmedzenia, a to:
a) výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách /
napr. komíny, vzduchotechnika, konštrukcie, antény a pod./), ostatných objektov a zariadení nestavebnej
povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii
stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nadmorskou výškou – 175,0 m n.m. Bpv,
t. j. výškou cca 35,0 m od úrovne terénu (určené OP vodorovnej roviny letiska);
b) zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by
prevyšovala hodnotu 50InW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky
lietadla (OP bez laserového žiarenia letiska).
Na základe predložených podkladov zámeru s navrhovanou výškou 11,6 m od úrovne terénu, t. j. s
nadmorskou výškou cca 151,6 m n.m. Bpv (výška komína), jeho rozsahu a charakteru a vzhľadom
k zastavanosti územia a povahe stavieb v okolí pripravovaného zámeru, nie je predpoklad narušenia
daných OP letiska, preto sa tieto obmedzenia neurčujú ako podmienky pre zámer.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie.

5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – dotknutý orgán (list č. OU-NR-
OSZP2-2021/028303 zo dňa 21. júla 2021, doručený dňa 21. júla 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Združenie domových samospráv – dotknutá verejnosť (stanovisko doručené elektronicky dňa 26. júla
2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
začiatok cit.: „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, c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, d) určiť opatrenia,
ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo
zabránia poškodzovaniu životného prostredia, e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne
vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a
určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie
procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako
súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového
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hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24 ods.2 zákona
EIA.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13
zákona EIA obsahovali aj: I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj
zákona OPK č.543/2002 Z.z. II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona III. opatrenia
realizácie Programu odpadového hospodárstva IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva Pri
určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti;
náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-
pripomienky-zds.
Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku
pre navrhovateľa aj úrad.
Navrhujeme určiť opatrenia z katalógu štandardných zmierňujúcich opatrení (a ich akceptáciu či
neakceptáciu zdôvodniť):
1) Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne
uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
2) Parkovacie státia a spevnené vodorovné plochy realizovať z drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia
minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/
retencna_dlazba.pdf).
3) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v
počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekryť popínavými
rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.
4) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/
basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj
vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods.
4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je
na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto
téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
5) Prispôsobiť projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými
úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného
zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená
infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia
a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych
funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je
aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt
sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové
a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti
obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-
oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
6) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
7) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto
aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
8) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou
farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného
zelenou farbou, plastov
9) Navrhovateľ vysadí v obci 40ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných
častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
10) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,,
exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od
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samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho,
kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
11) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním
(infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/
science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-
land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných
útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné
opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich
stupňov projektovej dokumentácie projektu.
12) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň
slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale
majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý
sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie
Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a
pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho
rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej
transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že
túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale
aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne
investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku
na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj
sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho
obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel
v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné
formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia,
ktorými prispeje k zelenej transformácii založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohody[tu]; žiadame
úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.
Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for
55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa
uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje
prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://
euobserver.com/climate/152419). 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 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. 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. Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie zákona EIA a najmä jeho procesných noriem,
ktoré nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom
zákona popierajúcim Aarhuský dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať
procesy EIA len ako povinné vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie
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konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy životného prostredia,
zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť
aj diskreditačnú antikampaň ministra hospodárstva, ktorý podľa vlastných slov s európskou legislatívou
nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku pre šikanózny výkon
verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto oblasti.
Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby
a) úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám,
uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní
b) sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o
tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
c) sa podporíli združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto
prípade ZDS v rámci tohto konania)
d) sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad
aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona
V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým spôsobom
aplikoval eurokonfomný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť
pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného
prostredia.. • 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.
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v
ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS..“ koniec cit.

Dňa 24. augusta 2021 splnomocnený zástupca EKOCONSULT – enviro a.s., Miletičova 23, 821 09
Bratislava, IČO: 35 927 739 (viď splnomocnenie), požiadal o nazretie do spisu z čoho je vyhotovený
záznamy č. 2021/028255-012-F21, a boli mu poskytnuté kópie doručených stanovísk k navrhovanej
činnosti. Dňa 09. septembra 2021 správny orgán obdržal od splnomocneného zástupcu sumárne
stanovisko, v ktorom vysvetľuje jednotlivé pripomienky účastníkov konania, ktoré boli k navrhovanej
činnosti doručené príslušnému orgánu. Na základe týchto doplňujúcich informácií k zámeru správny orgán
uvádza nasledovné.
Úvodná časť pripomienok Združenia domových samospráv má charakter všeobecného konštatovanie
zrejmých faktov, ktoré vyplývajú priamo z legislatívnych predpisov, ktoré sú správnemu orgánu známe. K
jednotlivých pripomienkam na ktorých ZDS trvá správny orgán uvádza nasledovné:
bod č. 1: stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.
313/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na stavbu,
a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
bod č. 2: Jedná sa o existujúci priemyselný areál s existujúcimi parkovacími miestami, pričom
navrhovaná činnosť ráta s dobudovaním 7 parkovacích miest pre nákladné vozidlá. Navrhovateľ použije
materiály, ktoré budú vizuálne aj materiálovo korešpondovať už s existujúcou zástavbou a zároveň bude
zabezpečený plynulý prechod medzi existujúcimi parkovacími miestami a novými parkovacími miestami.
bod č. 3: podmienka rozhodnutia
bod č. 4: projektovú dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením spracuje odborne spôsobilá osoba
v odbore stavebníctva. T.j. projektant alebo architekt. Podľa ods.1 §46 zákona č. 50/1976 Zb. Realizácia
dažďových záhrad je limitovaná nedostatkom výmery nespevnených plôch a plôch určených pre zásahové
vozidlá Hasičského zboru.
bod č. 5: jedná sa o jestvujúcu priemyselnú zónu vybudovanú v zmysle územného plánu obce.
Vhodné vegetačné úpravy budú riešené v ďalších stupňoch prostredníctvom projektu sadových úprav –
podmienka rozhodnutia
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bod č. 6: nakoľko sa jedná o existujúcu halu v existujúcom areáli, ktorej nosnú konštrukciu nie je
možné technicky zosilniť ani v rámci nadväzujúcej prístavby, aplikácia zelených strešných krytín nie je
realizovateľná
bod č. 7: vzhľadom na fakt, že sa jedná o existujúcu halu v existujúcom areáli, nie je možné uskutočniť z
požiarno-technického hľadiska na vertikálnych plochách realizáciu zelených stien
bod č. 8: požiadavka vyplýva z právneho predpisu. Farebný koncept bude v súlade s príslušným VZN
obce Ivanka pri Nitre – podmienka rozhodnutia
bod č. 9: táto požiadavka nemá oporu v žiadnom aktuálne platnom legislatívnom predpise v SR. Konkrétny
návrh výsadby bude riešený v ďalších stupňoch PD – v projekte sadových úprav.
bod č. 10: nakoľko sa jedná o jestvujúcu priemyselnú budovu v priemyselnej zóne vybudovanú v zmysle
územného plánu obce, nie je možné zrealizovať nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej
stavby v rozpore s platným kolaudačným rozhodnutím
bod č. 11: navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom objekte existujúcej priemyselnej zóne,
t.z. že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na zmeny údajov tepelných máp a vodných útvarov,
sucha či zrážok. Mapy pôdneho sucha sú v rôznom časovom období diametrálne rozdielne a sú závislé
na dažďovej činnosti, zároveň ukazujú iba odchýlku od dlhodobého priemeru 1961 – 2010. Údaje o
priemerných teplotách, či zrážkach sú vyhodnotene v rámci zámeru navrhovanej činnosti.
bod č. 12: navrhovateľ nemá v rámci obchodného registra povolenie na zhodnocovanie odpadu činnosťou
R3 a nedisponuje povolením na nakladanie s odpadom činnosťou R3. Vzniknutý biologicky rozložiteľný
odpad bude odvážaný zmluvnou oprávnenou organizáciou za účelom zhodnotenia.
Záver pripomienok ZDS majú odporúčací charakter, dotýkajú sa ekonomickej sferý, ekonomiky EÚ.
Cieľom posudzovania vplyvov na životné prostredie je posúdiť vplyv navrhovanej činnosti a navrhnúť
opatrenie na zmiernenie resp. odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. Keďže
technológia je bezodpadová – nevhodný polystyrén pôjde opäť do výroby možno konštatovať že vplyvy
na životné prostredie budú minimálne t. j. jedným z opatrení predchádzania vzniku odpadov je, že odpad
bude opätovne vrátený do výrobného procesu.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list č. PPL/A/2021/02192
zo dňa 30. júla 2021, doručený dňa 02. augusta 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
začiatok cit.: „Vzhľadom k umiestneniu prevádzky v priemyselnej zóne k predmetnému zámeru dávam
kladné stanovisko s podmienkou riešenia vhodnej výmeny vzduchu (resp. odsávania) s ohľadom na druh
vykonávaných činností a s podmienkou vytvorenia vyhovujúceho zázemia (dimenzovanie šatní, zariadení
na osobnú hygienu, oddychových miestností,..) pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na
úseku ochrany zdravia pri práci a nepožadujem posudzovanie zámeru v zmysle vyššie citovaného z. č.
24/2006 Z .z. .“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienku premietol do podmienok rozhodnutia.

8. Obec Ivanka pri Nitre – dotknutá obec (list č. 357-2/2021 zo dňa 24. augusta 2021, doručený dňa 24.
augusta 2021)
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
začiatok cit.: „ Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre zastúpená starostkou obce Ing.
Janou Maršálkovu Vám oznamuje, že nemáme námietky k zámeru navrhovanej činnosti „Výroba dosiek z
extrudovanej polystyrénovej peny“ navrhovateľom Etimos 1 s.r.o., Bratislava, doručený dňa 19.07.2021.
Zároveň Vám oznamujeme, že uvedený zámer bol zverejnený pre verejnosť na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke obce od 19.07.2021 do 10.08.2021.“ koniec cit.
Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie

9. Verejnosť – iná verejnosť okrem Združenia domových samospráv sa do dnešného dňa neprihlásila.

Dňa 10. septembra 2021 boli účastníci konania listom č. OÚ-NR-OSZP3-2021/028255-016 oboznámení
s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v zmysle ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku a bola im poskytnutá
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lehota na vyjadrenie sa k podkladom v lehote do 5 kalendárnych dní. Účastníci konania prevzali
oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia nasledovne:
EKOCONSULT – enviro a.s. – 10.09.2021
Obec Ivanka pri Nitre – 10.09.2021
Združenie domových samospráv – 10.09.2021

Dňa 13. septembra 2021 účastník konania Združenie domových samospráv sa k podkladom pre vydanie
rozhodnutia vyjadril nasledovne:
Žiadosť o informácie o životnom prostredí a vykonanie konzultácií
V zmysle čl.4 Aarhuského dohovoru (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204)
žiadame o všetky informácie o životnom prostredí vo forme zaobstaraných podkladov preukazujúcich
vplyvy na životné prostredie v rozsahu potrebnom pre efektívne vykonanie konzultácií k predmetnému
projektu a to jednou z nasledovných foriem:
1) elektronicky emailom na adresu eia@samospravydomov.org
2) elektronicku do elektronickej schránky ZDS na ÚPVS
3) zverejnením na webovom portále enviroportal.sk v podstránke venovanej predmetnému projektu
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.
Žiadame o konkretizáciu a špecifikáciu environmentálnych opatrení v nasledovne:
1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva
5) Uviesť konkrétne opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k snahe Európskej komisie v rámci balíčka
energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“
(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo
neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku
(https://euobserver.com/climate/152419).
6) Uviesť opatrenia, ktorými navrhovateľ prispeje k budovaniu inovatívneho ekologického hospodárstva
v rámci projektu Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_sk)
7) Vyhodnotiť opatrenia na obnovu prirodzenej biodiverizty primerané navrhovanej činnosti a územiu,
v ktorom sa nachádza.
Žiadame zámer 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.
Žiadame zrozumiteľné ale merateľné vyhodnotenie zámeru aj z nasledujúcich hľadísk:
A. Preukázanie tzv. klimatickej odolnosti infraštruktúry, t.j. že predmetný zámer ani v budúcnosti nebude
v rozpore so záväzkami Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a cieľ zníženia emisí
o 55% do roku 2035. Uvedené platí aj na prevádzkové vplyvy zámeru.
B. Akým spôsobom sa uvažuje s občianskou participáciou pri realizácii tohto zámeru?
C. Podľa viacerých názorov [tu],[tu] , Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:“ Na druhej strane
Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako
nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov
bol práve obchod a vývoz.

Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to
deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne
konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom
desaťročí
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a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť
ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu
na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo
Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti,
pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke
slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje.
ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europeangreen- deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe;
žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.
D. ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale
majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý
sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie
Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j.
produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak
ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou
environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby
bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami
ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným
slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu
súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou
skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať
náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie.
Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri,
ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej
energie).
Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj
celej spoločnosti založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby
takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.
E. Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“
(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo
neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto
snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku
(https://euobserver.com/climate/152419).
Po obdržaní 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. Pri konzultáciách je potrebné aby spĺňali
charakteristiku konzultácie podľa platnej Smernice EIA č. 2011/92/EÚ a taktiež aby bol dodržaných
ich charakter podľa bodu 23, 24, 29, 34 a 34 preambuly k novele Smernice EIA č.2014/52/EÚ; t.j.
aby nám bolo umožnené efektívne sa podieľať na výsledku projektu, t.j.ovplyvnenie realizácie v čase
kedy sú otvorené všetky možnosti a varianty ďalšieho postupu v predmetnom projekte a to otvoreniu a
priamo odbornou diskusiou so všetkými zainteresovanými. Konzultáciu je možné vykonať v rámci konania
úradným spôsobom ale aj neúradným spôsobom; v prípade záujmu konzultovať zámer so ZDS, rezervujte
si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• 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.“
koniec cit.

Stanovisko OÚ NR – OSZP3:
Navrhovateľ zrealizoval dňa 07.09.2021 konzultáciu so Združením domových samospráv v zmysle
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica
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2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Informáciu o vykonanej konzultácii medzi Združením domových samospráv a navrhovateľom berie
správny orgán na vedomie.
Kompenzačné opatrenia ako aj opatrenia na zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie
sú uvedené ako podmienky rozhodnutia a vyplynuli so stanovísk ktoré boli doručené k navrhovanej
činnosti. Zámer je vypracovaný v jednom variantom riešení, na základe žiadosti investora správny
orgán vydal rozhodnutie o upustení variantu pod č. OU-NR-OSZP3-2021/027248 zo dňa 02. júla 2021..
Predložený zámer predpokladané vplyvy navrhovanej investície na životné prostredie popisuje (resp. ich
rieši) na str. 38 – 44 zámeru. Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti sú podrobne popísane na str. 45
až 53 zámeru

Údaje o predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti:
Vplyv na horninové prostredie a reliéf
Z charakteru činnosti a súčasného stavu posudzovaného areálu sa nepredpokladá žiadne pôsobenie na
horninového prostredia. V súvislosti s posudzovanou činnosťou sa nebudú robiť také teréne úpravy a iné
činnosti, ktoré by mali vplývať na reliéf a horninové prostredie. Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná
tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia.
V priamo dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská
nerastných surovín.
Vplyv na povrchové a podzemné vody
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v oblasti výstavby pripadajú do úvahy nasledovné
zdroje kontaminácie: náhodné úniky ropných látok zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych
havarijných únikov počas realizácie rekonštrukcie stavby. Nakoľko všetky možné zdroje znečisťujúcich
látok budú počas prevádzky eliminované nie je predpoklad ich úniku (nakoľko prevádzka bude plne
zabezpečená proti ich úniku do okolitého prostredia – napr. v rámci parkovacích plôch budú osadené
ORL a pod.). Vplyv na povrchové vody sa nepredpokladá, nakoľko je riešený areál vzdialený cca 800 m
vzdušnou čiarou od rieky Nitra. Riešený areál sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach vodných
zdrojov ani ochranných pásmach vodných tokov, zraniteľných oblastiach a citlivých oblastiach.
Vplyv na ovzdušie a klímu
V priebehu výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať hlavne emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích
motorov nákladných automobilov a stavebných mechanizmov, a sekundárna zanedbateľná prašnosť zo
stavebnej činnosti. Charakter týchto zdrojov dočasný, plošne obmedzený a málo významný, v dostatočnej
vzdialenosti od najbližšej bytovej zástavby Obce Ivanka pri Nitre. Prijatými opatreniami bude tento
nepriaznivý vplyv eliminovaný na minimum.
Vplyv na pôdu
pri realizácii navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.
Vplyv na biotu, chránené územia a ÚSES
Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia
nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy
chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
tu platí I. stupeň ochrany. Dotknuté územie nie je súčasťou chránených vtáčích území a území
európskeho významu, lokalít zaradených do sústavy chránených území Natura 2000. Vplyv na tieto
územia nachádzajúce sa v okolí sa nepredpokladá. Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou
chránenej vodohospodárskej oblasti a nezasahuje do pásma ochrany využívaných vodných zdrojov.
Vplyv na obyvateľstvo a sídla
navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo najbližšej obytnej zástavby (resp. bude tvoriť súčasť
aktuálneho priemyselného areálu investora) v dostatočnej vzdialenosti a nedotýka sa bezprostredne
územia rodinných domov, priamy vplyv na obyvateľov dotknutých sídiel nie je pravdepodobný.
Najvýraznejším dopadom počas výstavby bude produkcia hluku a prašnosti v dotknutom území. Hluk
a prašnosť bude spôsobená samotnou dopravou a výstavbou riešenej investície. Tieto vplyvy budú
však minimálne a krátkodobé - nepredpokladáme dlhodobú záťaž. Činnosť prevádzky nie je spojená
s ohrozovaním zdravotného stavu obyvateľstva – nakoľko sa jedná len o prevádzku skladovania a
administratívy, ktorá bude kompletne vsadená do existujúceho areálu investora.
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Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská
podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29
zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa
pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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.

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
Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.
69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia
účastníkovi konania.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu
aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s §
29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné
súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa:
1. EKOCONSULT – enviro a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, obecný úrad,
3. Združenie domových samospráv
4. OÚ NR, OSZP3 – do spisu

Na vedomie:
5. Ministerstvo hospodárstva SR
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
8. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
9. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
11. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
12. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
13. Dopravný úrad
14. Krajský pamiatkový úrad v Nitre
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15. MŽP SR

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02  Bratislava, Slovenská republika
Obec Ivanka pri Nitre (OVM), Novozámocká 141, 951 12  Ivanka pri Nitre, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 1


