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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 
 

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom Tatranská č. 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 36 512 907  v 
zastúpení Procer s. r. o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 283 145 (ďalej aj 
len ako „navrhovateľ“) podala dňa 25.10.2018 na obec Vinodol v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a ustanovenia § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o využívaní územia a umiestnení stavby: 

  
„Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ 

.................................................................................................................. 
okres Nitra, Nitriansky kraj, obec: Vinodol, k. ú. Horný Vinodol, 

parc.č. parcely registra KN-C č. 1032 (parcely registra KN-E č. 1031 - ostatná plocha, 1032 - orná pôda, 
1033 - orná pôda, 1034 – ostatná plocha a 1035 - orná pôda). 
 
 
Obec Vinodol, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo veciach územného konania podľa ust. 
§ 117 ods. 1  stavebného zákona, v územnom konaní posúdila návrh a predložené podklady v súlade s 
ust. §§ 35 ods. 3, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b stavebného zákona, zosúladila stanoviská dotknutých 
orgánov. Na základe výsledkov konania, podľa ust. § 39, 39a, 39b stavebného zákona a ust. § 4 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v spojení s ust. § 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva: 
 

Časť A) 
ROZHODNUTIE O VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA 

 
„Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba“ 

....................................................................... 
okres Nitra, Nitriansky kraj, obec: Vinodol, k. ú. Horný Vinodol, 

parc.č. parcely registra KN-C č. 1032 (parcely registra KN-E č. 1031 - ostatná plocha, 1032 - orná pôda, 
1033 - orná pôda, 1034 – ostatná plocha a 1035 - orná pôda). 

 
 
 
Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky využitia územia podľa § 39b stavebného zákona pre 
prípravu územia a terénne úpravy územia podľa § 39b ods. 3 písm. a) stavebného zákona 
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v rozsahu stavebných objektov: 
SO 01 Príprava územia  
SO 03 Terénne úpravy 
 
Miesto využívania územia  
Územie Nitrianskeho kraja, okres Nitra, katastrálne územie Horný Vinodol. Záujmové územie je 
extraviláne. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Horný Vinodol, okres 
Nitra, v Nitrianskom kraji tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese,  ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia.  
Katastrálne územie:  
Horný Vinodol 
 
Parcelné čísla pozemkov:  
Pozemky, ktorých sa týka zmena využívania územia sú  parcely registra KN-C č. 1032 (parcely registra 
KN-E č. 1031 - ostatná plocha, 1032 - orná pôda, 1033 - orná pôda, 1034 - ostatná plocha a 1035 - 
orná pôda) v katastrálnom území Horný Vinodol. 
 
Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia územia:  
V okolí plánovaného zámeru sa nachádzajú polia evidované ako orná pôda. V súčasnosti sa v 
záujmovom území nenachádzajú žiadne objekty, pozemok je rovinatý a neprechádzajú cez neho 
žiadne inžinierske siete. Ide o priestor nachádzajúci sa v extraviláne západnej časti katastra obce 
Vinodol, k.ú. Horný Vinodol s rozlohou 337867 m2, ktorý bol doposiaľ využívaný pre rastlinnú výrobu, 
na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny a v územnom pláne obce navrhovaný ako plocha ložiska nevyhradených 
nerastov DP. Hlavné funkčné využitie územia - ťažba štrkopieskov (vrátane súvisiacich objektov a 
zariadení, spracovanie, skladovanie a preprava vyťaženého štrku počas ťažobnej prevádzky). 
 
Stručný opis predmetu rozhodnutia o využívaní územia: 
Predmetom zmeny využívania územia je ťažba štrkopieskov. Záujmové územie sa nachádza cca 1,5 
km západne od obce Vinodol v časti Horné Lúky. Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 
štrkopieskov bude realizované na pozemku p.č.  "C" 1032 ("E" 1031, "E" 1032, "E" 1033, "E" 1034, 
"E"1035), v k.ú. Horný Vinodol, ktorá je podľa druhu (kultúry) vedená ako orná pôda. Pozemky, na 
ktorých sa má uskutočniť zámer navrhovateľa – ťažba štrkopieskov je viazaná na kvalitné ložiskové 
akumulácie štrkopieskov. Navrhovaný spôsob ťažby a spracovanie suroviny vychádza z 
jednoznačných bansko - technologických podmienok (spôsob uloženia a vlastností suroviny). Lokalita 
je umiestnená mimo obytnej zóny. Prístup bude zabezpečený prístupovou cestou z parc. "C"  č. 
3660/2 a 2689/4 cez miestnu komunikáciu na parc. "C"  č. 3357 v k.ú. Veľký Kýr, ktoré sú vedené 
podľa druhu (kultúry) ako Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a 
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta. 
 
Účel rozhodnutia o využívaní územia: 
V tomto druhu územného rozhodnutia vymedzil stavebný úrad územie na navrhovaný účel – terénne 
úpravy a ťažba štrkopieskov, keďže navrhované využitie územia je možné uskutočniť v zmysle 
projektovej dokumentácie navrhovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a 
súčasne určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti na uvedenom území. 
 

Časť B) 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 



O B E C   V I N O D O L 
Obecná 473/29, Vinodol 

 
 

č.  1681/2018-005-Rf  Strana 3 
 
 

 
„Ťažba štrkopieskov Vinodol – technické zázemie a technologická linka“ 

.................................................................................................................. 
okres Nitra, Nitriansky kraj, obec: Vinodol, k. ú. Horný Vinodol, 

parc.č. parcely registra KN-C č. 1032 (parcely registra KN-E č. 1031 - ostatná plocha, 1032 - orná pôda, 
1033 - orná pôda, 1034 – ostatná plocha a 1035 - orná pôda). 

 
Týmto rozhodnutím sa podľa § 39a stavebného zákona umiestňuje stavba, určujú sa podmienky na 
jej umiestnenie a čas platnosti územného rozhodnutia  
 
v rozsahu stavebných objektov: 
SO 02 Prípojka VN a Trafostanica 630 kW  
SO 04 Technologická linka  
SO 05 Technologická voda  
SO 06 Studňa  
SO 07 Splašková kanalizácia a žumpa  
SO 08 Mobilné kontajnery (4+1 WC) 
SO 09 Váhovňa  
SO 10 Sklad PHM a spevnená plocha 
SO 11 Sklad technického materiálu  
SO 12 Pásová doprava  
SO 13 Vnútro areálové komunikácie  
SO 14 Rozvod NN  
 
Miesto umiestnenia stavby:  
Územie Nitrianskeho kraja, okres Nitra, katastrálne územie Horný Vinodol. Záujmové územie je 
extraviláne. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Horný Vinodol, okres 
Nitra, v Nitrianskom kraji tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese,  ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia.  
 

Katastrálne územie:  
Horný Vinodol 
 
Parcelné čísla pozemkov:  
Pozemky, na ktorých bude umiestnená stavba sú  parcely registra KN-C č. 1032 (parcely registra KN-E 
č. 1031 - ostatná plocha, 1032 - orná pôda, 1033 - orná pôda, 1034 - ostatná plocha a 1035 - orná 
pôda) v katastrálnom území Horný Vinodol. 
 
Doba trvania stavby: 
Stavebné objekty  SO 04, SO 05, SO 09, SO 10, SO 12 umiestňujú ako dočasné, do ukončenia ťažby. 
Ostatné stavebné objekty SO 02, SO 06, SO 07, SO 08, SO 11, SO 13 a SO 14  sa umiestňujú ako trvalé. 
 
Projektant projektu pre územné rozhodnutie: 
Ing. arch. Iveta Kusendová, autorizovaný architekt 
 
 
Zoznam známych účastníkov konania: 



O B E C   V I N O D O L 
Obecná 473/29, Vinodol 

 
 

č.  1681/2018-005-Rf  Strana 4 
 
 

- navrhovateľ, SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom Tatranská č. 18, 059 91 Veľký 
Slavkov, IČO 36 512 907  v zastúpení Procer s. r. o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom, IČO 46 283 145 

- Ing. Milan Klíma, Bělohorská 1683/76, 169 00 Praha 6 - Břevnov, PSČ, Česká republika 
- Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO 31 820 174  
- Ostatní účastníci konania – známi a neznámi vlastníci dotknutých pozemkov, susedných 

pozemkov a stavieb na nich dotknutých, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté 

 
Stručný opis predmetu rozhodnutia o umiestnení stavby: 
Predmetom rozhodnutia o umiestnení stavby je umiestnenie SO 02 a SO 04 až SO 14 v súvislosti s 
ťažbou štrkopieskov.  
 
Projektant projektu pre územné rozhodnutie: 
Ing. arch. Iveta Kusendová, autorizovaný architekt 
 
Účel rozhodnutia o umiestnení stavby: 
V tomto druhu územného rozhodnutia určil stavebný úrad stavebný pozemok, umiestnil stavbu - 
technické zázemie a technologická linka na ňom, určil podmienky na umiestnenie stavby, určil 
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby 
vyznačil v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 
 
Predmet územného rozhodnutia: 
Návrh rieši ťažbu štrkopieskov a umiestnenie technického zázemia a technologickej linky.  
Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov bude realizované na pozemkoch s parc. č. 
C1032 (E1031, 1032, 1033, 1034 a 1035) cca 1,5 km západne od obce Vinodol v časti Horné lúky, k. ú. 
Horný Vinodol. Prístup bude zabezpečený prístupovou cestou z parc. "C"  č. 3660/2 a 2689/4 cez 
miestnu komunikáciu na parc. "C"  č. 3357 v k.ú. Veľký Kýr, ktoré sú vedené podľa druhu (kultúry) ako 
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná 
cesta, poľná cesta. Skrývka ornice bude uložená na dočasnú medziskládku, ktorá bude umiestnená po 
obvode a v JZ časti územia.  
 
Časť A: 
Pre využívanie územia sa podľa § 39b stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
1. Architektonické a urbanistické: 

Pri uskutočnení terénnych úprav okrem podmienok vyplývajúcich zo stanovísk 
dotknutých orgánov držať aj tieto podmienky: 
- stavebný úrad v súlade s § 39b ods. 4 stavebného zákona upúšťa od povolenia terénnych 

úprav. 
- stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v ust. § 43i stavebného zákona, 
- počas uskutočňovania terénnych úprav viesť stavebný denník 
- pred začatím terénnych úprav vytýčiť všetky inžinierske siete 
- pred začatím terénnych úprav musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou 

osobou 
- obmedziť pri realizácii terénnych úprav maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 

prašnosťou, prašnosť eliminovať aj po zrealizovaní úprav 
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- sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, 
odviatím vetrom)  

- navrhovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí  

- v zmysle zákona č. 13 511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky · ·  

-  dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

 
SO 01 Príprava územia – bude zahŕňať práce spojené s geodetickým vytýčením umiestnenia 
jednotlivých stavebných objektov. 
SO 03 Terénne úpravy – práce spojené s vykonávaním skrývok ornica a vybudovaním zhutnených 
násypov pod prevádzkovými budovami a technologickou linkou. Stavebný úrad  podľa § 39b ods. 4 
stavebného zákona upúšťa od povolenia terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad 
prostredia alebo odtokové pomery (§ 71 ods. 1 písm. a) stavebného zákona). Podľa § 71 ods. 2 
stavebného zákona na terénne úpravy uvedené v § 71 ods. 1 písm. a) sa povolenie nevydáva, ak 
stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil. 
Časť B:  
Pre  umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa 39a stavebného zákona určujú tieto 
podmienky: 
1. Architektonické a urbanistické: 

- Stavba sa umiestni podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o umiestnení stavby 
(tak ako je zakreslená v situačnom výkrese 1:500, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia). Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť je zodpovedný projektant.  Prípadné 
zmeny umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

- Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. C1032 (E1031, 1032, 1033, 1034 a 1035) cca 1,5 
km západne od obce Vinodol v časti Horné lúky, k. ú. Horný Vinodol. 

- Stavebné objekty  SO 04, SO 05, SO 09, SO 10, SO 12 umiestňujú ako dočasné, do ukončenia 
ťažby. Ostatné stavebné objekty SO 02, SO 06, SO 07, SO 08, SO 11, SO 13 a SO 14  sa 
umiestňujú ako trvalé. 

- Napojenie na elektrickú sieť je potrebné realizovať vybudovaním trafostanice umiestnenej v  
priestore sociálno-technického zázemia a prípojky VN zo siete VSE a.s. realizovanej formou 
vzdušného vedenia. Pre vyhotovenie TS použiť 2-stĺpovú konštrukciu so železobetónovými 
stĺpmi dimenzie 10,5/10kN.  

- Odpadové vody spolu s odplaviteľnými časticami je potrebné odvádzať kanalizačným 
potrubím do žumpy. 

- Šachtu a studňu na SO 06 je potrebné prekryť poklopom. 
SO 02 Prípojka VN a Trafostanica 630 kW – napojenie na elektrickú sieť bude prostredníctvom 
novovybudovanej trafostanice umiestnenej v  priestore sociálno-technického zázemia a prípojky VN 
zo siete VSE a.s. realizovanej formou vzdušného vedenia. Pre vyhotovenie TS bude použitá 2-stĺpová 
konštrukcia so železobetónovými stĺpmi dimenzie 10,5/10kN. Pre TS je navrhnutý olejový 
transformátor TOHn 378/22 s men. výkonom 630kVA a rozvádzač nn RST 1000. TS bude vystrojená 
poistkovými spodkami s obmedzovačmi prepätia ZPO 2510.  
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SO 04 Technologická linka – bude slúžiť na výrobu kameniva úpravou suroviny – štrkopieskov s 
predpokladaným množstvom 200 000 ton ročne.  
Zostava linky:  
- vstupná násypka s hydraulicky odklápaným roštom o rozmeroch 2,8 x 4,5 m a objemom 12 m3 
- 10 ks pásových dopravníkov B800 až B1000 s elektrickým motorom o príkone 5,5 až 30 kW 
- vibračný dvojsitný triedič 
- vibračný trojsitný sprchovaný triedič 
- dehydrátor 
- odrazový drvič s el. pohonom 
Zostava technologickej linky sa môže v prípade potreby meniť. Pohon linky bude zabezpečený el. 
energiou z el. sústavy od trafostanice. 
Napojenie na verejný plynovod a verejnú vodovodnú sieť nebude počas vykonávania ťažobných prác 
realizované. 
SO 05 Technologická voda – bude odoberaná z jazera vznikajúceho ťažbou pomocou čerpadla so 
sacím košom so spätnou klapkou. Potreba technologickej vody sa predpokladá 50 l/s. Sprchovacia 
voda spolu so štrkopieskovou frakciou 0-4 bude z triediča odvádzaná do dehydrátora a po oddelení 
štrkopiesku budú odpadové vody spolu s odplaviteľnými časticami odvedené kanalizačným potrubím 
DN 400 do sedimentačného poľa s celkovou plochou 3161,66 m2. 
SO 06 Studňa – bude slúžiť na zásobovanie úžitkovou vodou. Výstroj bude tvorený PVC rúrou, 
priemeru 200 mm. Nad studňou bude osadená šachta z betónových skruží priemeru 1000 mm. 
Šachta aj studňa (vrt) bude prekrytá poklopom.  
SO 07 Splašková kanalizácia a žumpa – odpadová voda sa bude zadržiavať v žumpe s celkovou 
kapacitou 36 m3 
SO 08 Mobilné kontajnery (4+1 WC) – ide o jednopodlažné spojené Unimobunky o rozmere 1227 x 
6,058 m; do výšky 3,5 m, ktorých konštrukcia je zváraná oceľová z dutých, ohraňovaných a 
valcovaných profilov.  
SO 09 Váhovňa – s rozmermi 26,04 x 3,54 m; váženie expedovaných výrobkov bude na mostovej 
váhe, ktorej súčasťou je mobilná bunka expedície hotových výrobkov, v ktorej bude umiestnený PC, 
tlačiareň, vážny systém. Ty váhy – cestná váha. Most je vyrobený z mrazuvzdorného 
prevzdušňovaného betónu odolného proti oderu tr. B 45. Nosná konštrukcia mostovej váhy 18 x 3 m 
je tvorená 2 prefabrikovanými dielmi, z ktorých jeden je uložený n a4 snímačoch a druhý je uložený 
na 2 snímačoch a na ozube v previsnutom konci prvého dielu.  
SO 10 Sklad PHM – na existujúci pripravený podklad sa zhotoví spevnená betónová plocha a cestný 
panel na ktorú sa osadí čerpacie zariadenie. Navrhuje sa podzemná havarijná nádrž, dvojplášťová, 
nedelená, s objemom 6 m3. Navrhované pozemné rozvody sú navrhnuté z kanaliz. systému z PVC, 
všetky spoje budú vodotesné.  
SO 11 Sklad technického materiálu – sklad bude slúžiť na stavebné mechanizmy a technologickú linku 
a tiež ako príležitostná garáž. Objekt bude jednopodlažný, nepodpivničený, so sedlovou strechou so 
sklonom 15° a výškou stavby 6,2 m. Pôdorys bude v tvare obdĺžnika o max. rozmeroch 15,70 x 12,64 
m. Hala bude napojená na el. rozvody, uzavretý sklad bude čiastočne vykurovaný el. konvektorom. 
SO 12 Pásová doprava – pre dopravu štrkopieskov z priestoru ťažby k úpravníckemu zariadeniu budú 
slúžiť typové pasové dopravníky vlastnej výroby.  
SO 13 Vnútro areálové komunikácie – vlastné obslužné komunikácie, ktoré budú nadväzovať na SO 
01 Prístupová komunikácia 
SO 14 Rozvod NN – z trafostanice budú napojené káblovými rozvodmi technologická linka, 
technologická voda, mobilné kontajnery, váhovňa, sklad, sklad pohonných hmôt a vonkajšie 
osvetlenie. 
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Keďže činnosť navrhovateľa – ťažba štrkopieskov sa zaraďuje podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako 
„zákon č. 24/2006 Z.z.“) do kategórie č. 1, ťažobný priemysel, položka 11. lomy a povrchová ťažba a 
úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku a podľa časti A od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu 
plochy podlieha povinnému hodnoteniu. S ohľadom na uvedené sa vo vzťahu k územiu, ktoré je 
predmetom územného rozhodnutia o využití územia a o umiestnení stavby uskutočnilo posudzovanie 
vplyvov podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 24/2006 Z.z. Výsledkom uvedeného hodnotenia je 
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a 
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 1295/2018-1.7/mo. 
Ministerstvo životného prostredia v rámci vydaného záverečného stanoviska vyjadrilo súhlas s 
realizáciou navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Vinodol", za predpokladu dodržania všetkých 
platných právnych predpisov, splnenia podmienok a požiadaviek zapracovaných do podmienok 
predmetného územného konania a rozhodnutia a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. 
uvedeného záverečného stanoviska, ktoré je v celom rozsahu v súlade s podmienkami stanovenými v 
predmetnom územnom rozhodnutí.  
 
2. Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 
Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov je potrebné zapracovať do 
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a žiadosti na vydanie stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené 
dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách: 
 
2.1.  Krajský pamiatkový úrad Nitra, rozhodnutie č. KPUNR-2018/16916-4/72826/NIK zo dňa 

12.09.2018 v spojení so  Záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. 
KPUNR-2018/16916-2/66854/NIK zo dňa 21.08.2018 

Na predmetnej stavbe je nevyhnutné vykonať predstihový archeologický výskum za účelom zistenia, 
preskúmania a záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území navrhovanej 
stavby. 
Spôsob vykonania predstihového archeologického výskumu: archeologický výskum bude 
realizovaný etapovite v dostatočnom predstihu pred samotnými stavebnými prácami: 
a) prvá etapa bude pozostávať zo sondážneho odkryvu realizovaného strojne do úrovne 

geologického podložia, resp. zachytenia archeologických vrstiev, za použitia zemného stroja s 
plochou lyžicou, a to v líniách navrhovanej stavby, 

b) v prípade zachytenia archeologických nálezov bude vykonaná druhá etapa výskumu, a to formou 
plošného odkryvu v rozsahu navrhovaných stavebných objektov tak, aby zachytené archeologické 
nálezy boli preskúmané a zdokumentované v rozsahu riešených stavebných objektov vo svojej 
celosti, pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu 
preskúmaná detektorom kovov, 

c) tretia, doplnková, etapa výskumu bude realizovaná v priebehu samotných stavebných prác 
formou sledovania zemných zásahov pod úrovňou pôdneho krytu, so záchranou a dokumentáciou 
zachytených situácií a archeologických nálezov. Konkrétny rozsah a potreba tejto etapy budú 
dohodnuté s Krajským pamiatkovým úradom Nitra (ďalej v texte aj len ako „KPÚ Nitra“) na 
základe výsledkov predchádzajúcich etáp výskumu, 

d) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a 
chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu 
vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod 
vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

Pri zabezpečení predstihového archeologického výskumu je stavebník povinný: 
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
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b) zabezpečiť vykonanie predstihového archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou 
uzatvoria pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky 
vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu predstihového archeologického 
výskumu, 

d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
• v prípade zistenia nehnuteľných archeologických objektov, ako sú torza architektúr v priebehu 

archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup 
stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra, 

• zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona 
výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚ SR") na posúdenie do 120 dní 
od skončenia terénnej časti predstihového archeologického výskumu a o termíne  predloženia 
výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra, 

• podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie  výskumnej 
dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v 
zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu  so stanoviskom 
PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a 
Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, 

• zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: http//lwww.culture. 
gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturnededicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-
restaurovanie e0.html 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Nitra. 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra. 

 
2.2.  Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-NR-PLO-2018/034324 zo dňa 

14.09.2018, aktualizované vyjadrením č. OU-NR-PLO1-2020/041545-002 zo dňa 15.12.2020 
- Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať podľa § 17 zákona č. 57/2013 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 
zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z.  
- Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 03.11.2020 o aktualizáciu vyjadrenia zo dňa 14.09.2018 
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor vo vyjadrení č. OU-NR-PLO1-2020/041545-002 zo dňa 
15.12.2020 uviedol, že k predloženému zámeru nemá výhrady a zotrváva na uvedenom stanovisku v 
zmysle vyjadrenia zo dňa 14.09.2018. 
 
2.3.  Okresný úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2018/034267-02-F14 
zo  dňa 04.09.2018, aktualizované záväzným stanoviskom k umiestneniu stavby č. OU-NR-
OSZP3-2020/041590-02-F14 zo dňa 04.11.2020 

1. Prípravu územia k plánovanému využitiu je možné robiť len v mimovegetačnom a v 
mimoreprodukčnom období najmä chránených druhov živočíchov (vtáctva, cicavcov a 
obojživelníkov) prirodzene sa vyskytujúcich na danom území, a to v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

2. Plochy depónií zemín (ornice a podorničie) ako aj samotné stavebné pozemky nesmú byť 
ponechané napospas zarastaniu burinami, nežiaducimi náletmi a inváznymi introdukovanými 
druhmi rastlín. Všetky tieto plochy žiadame kosiť v pravidelných intervaloch každé 3-4 mesiace od 
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apríla až do konca októbra, najmä z dôvodu prevencie pred ich nežiaducim šírením do okolia a 
pred alergizujúcimi vplyvmi na ľudské zdravie. 

3. Zeminy, ktoré budú odstraňované z vrchných vrstiev pôdneho horizontu, nesmú byť použité na 
zasypávanie prípadných okolitých terénnych depresií, ktoré slúžia v prípade vytvorenia otvorenej 
vodnej hladiny, na reprodukciu vodných a pri vode žijúcich živočíchov. 

4. Na pozemkoch nesmie prísť k rozširovaniu nasledovných nepôvodných druhov inváznych rastlín 
(príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z.) - § 7 
zákona. 
a) Bylinné druhy  

Vedecké meno      Slovenské meno 
Ambrosia artemisiifolia     ambrózia palinolistá 
Asclepias syriaca       glejovka americká 
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)    pohánkovec (krídlatka)  
Heracleum mantegazzianum    boľševník obrovský 
Impatiens glandulifera     netýkavka žliazkatá 
Solidago canadensis      zlatobyľ kanadská 
Solidago gigantea      zlatobyľ obrovská 

b) Dreviny  
Vedecké meno      Slovenské meno 
Ailanthus altissima     pajaseň žliazkatý 
Amorpha fruticosa      beztvarec krovitý 
Lycium barbarum      kustovnica cudzia 
Negundo aceroides      javorovec jaseňolistý 

5. Vzhľadom na takmer úplnú absenciu drevinovej stromovej zelene v danom území žiadame, aby 
počas realizácie činnosti boli objekty skladov a kontajnerov ozelenené z dôvodu ich zatienenia v 
letných horúčavách, a to rýchlorastúcimi drevinami. 

6. Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať' odbornej 
organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, 
mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903. 

7. Živočíchy, ktoré pri realizácii akejkoľvek činnosti, uviaznu v objektoch pôsobiacich pascovým 
efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť' mimo priestoru. 

8. Žiadame aby bola v rámci činnosti vytvorená pre potreby živočíšstva aj menšia vodná plocha (cca 
15x15 m) mimo oploteného priestoru s hĺbkou cca 1 meter a max.1,5 m s plytkou plážou vedúcou 
plynule do vody. 

9. Zmenou využitia a odstránením ornej pôdy sa reálne dočasne (na obdobie od začatia činnosti do 
rekultivácie územia) zníži stupeň ekologickej stability v miestach skrýviek, zo stupňa SES=1 na 
SES=0. Vznik novej vodnej plochy zvýši ekologickú stabilitu krajiny až po určitom čase na stupeň 2-
3 so sprievodným zvýšením biodiverzity. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby do územného 
rozhodnutia boli s cieľom následnej rekultivácie územia implementované základné ciele, princípy 
a postupy zahladenia následkov ťažobnej činnosti v štrkovni Vinodol: 
• okrajové plochy zazeleniť postupne už v priebehu ťažby štrkopieskov (uplatniť zásadu 

priebežnej rekultivácie), 
• dosiahnuť vymiznutie antropogénne pôsobiacich tvarov, vytvoriť stabilné svahy spádovaním do 

pozvoľnejších sklonov, 
• vybrané plochy ponechať sukcesným procesom, 
• skladbu navrhovaných drevín čo najviac priblížiť prirodzenej druhovej skladbe tejto oblasti, 
• v biologicky rekultivovaných plochách vytvoriť' podmienky pre vývoj porastov s čo možno 

najväčším stupňom ekologickej stability. 
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Tieto hlavné princípy a smery budúcej sanácie a rekultivácie predmetného územia po predpokladanej 
ťažbe štrkopieskov musia byť uplatňované podľa vopred schváleného plánu sanácie a rekultivácie. 
Cieľom rekultivácie bude vytvoriť územie blízke prírode, ktoré by taktiež mohlo slúžiť k voľnočasovým 
aktivitám miestneho obyvateľstva. Spôsob prevedenia sanácie a rekultivácie navrhnúť tak, aby pri 
jeho realizácii dochádzalo k čo možno najmenšiemu možnému vplyvu na životné prostredie a k 
poskytovaniu čo najširšieho spektra ekosystémových služieb. 
Toto vyjadrenie, v zmysle § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  v znení 
zákona č. 479/2005 Z. z., sa považuje za záväzné stanovisko a správny orgán je ním, podľa § 103 ods. 
8 zákona, viazaný.  
Pri výstavbe a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany 
prírody, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy. 
 
Na základe žiadosti navrhovateľa o potvrdenie vyjadrenia č. OU-NR-OSZP3-2018034267-02-F14, zo 
dňa 4.9.2018 OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia uviedol, že s umiestnením stavby súhlasí a určil nasledovné 
podmienky vykonávania činností, ktoré žiadal premietnuť v ich plnom znení do územného 
rozhodnutia: 
1. Zmenou využitia a odstránením ornej pôdy sa reálne dočasne (na obdobie od začatia činnosti 
do rekultivácie územia) zníži stupeň ekologickej stability v miestach skrýviek, zo stupňa SES=1 
(orná pôda) na SES=0 (ostatná plocha). Vznik novej vodnej plochy zvýši ekologickú stabilitu 
krajiny                  až po určitom čase na stupeň 2-3 so sprievodným zvýšením biodiverzity. 
Z uvedeného dôvodu žiadame, aby do územného rozhodnutia boli s cieľom následnej 
rekultivácie územia implementované základné ciele, princípy a postupy zahladenia následkov 
ťažobnej činnosti v štrkovni Vinodol: 

 okrajové plochy zazeleniť  postupne už v priebehu ťažby štrkopieskov (uplatniť zásadu 
    priebežnej rekultivácie),  

 dosiahnuť vymiznutie antropogénne pôsobiacich tvarov, vytvoriť stabilné svahy   
   spádovaním do pozvoľnejších sklonov, 

 vybrané plochy ponechať sukcesným procesom, 

 skladbu navrhovaných drevín čo najviac priblížiť prirodzenej druhovej skladbe tejto  
   oblasti, 

 v biologicky rekultivovaných plochách vytvoriť podmienky pre vývoj porastov s čo 
možno najväčším stupňom ekologickej stability. 

Tieto hlavné princípy a smery budúcej sanácie a rekultivácie predmetného územia po 
predpokladanej ťažbe štrkopieskov musia byť záväzne uplatnené podľa vopred schváleného 
plánu sanácie a rekultivácie. Cieľom rekultivácie bude vytvoriť územie blízke prírode, ktoré by 
taktiež mohlo slúžiť k voľnočasovým aktivitám miestneho obyvateľstva. Spôsob prevedenia 
sanácie a rekultivácie navrhnúť tak, aby pri jeho realizácii dochádzalo k čo možno najmenšiemu 
možnému vplyvu na životné prostredie a k poskytovaniu čo najširšieho spektra ekosystémových 
služieb. 
2. Prípravu územia k plánovanému využitiu je možné robiť len v mimovegetačnom a 
v mimoreprodukčnom období najmä chránených druhov živočíchov (vtáctva, cicavcov a 
obojživelníkov) prirodzene sa vyskytujúcich na danom území a to v zmysle § 4 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

3. Plochy depónií zemín (ornice a podorničie) nesmú byť ponechané napospas zarastaniu 
burinami, nežiaducimi náletmi a inváznymi introdukovanými druhmi rastlín. Všetky tieto plochy 
žiadame kosiť v pravidelných intervaloch každé 3-4 mesiace od apríla až do konca októbra, najmä 
z dôvodu prevencie pred ich nežiadúcim šírením do okolia  a pred alergizujúcimi vplyvmi na 
ľudské zdravie. 
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4. Z prebytočnej zeminy žiadame v rámci terénnych úprav, spojených s územným rozhodnutím, 
v súlade s § 3 zákona, záväzne vytvoriť počas ťažby nevyhradeného nerastu na východnej strane 
lokality, priliehajúcej k vodnej ploche, trvalý hlinený násyp o výške max. 3 metre s odkrytou 
vertikálnou stenou smerom  k vodnej ploche pre možnosť zahniezdenia vtáctva – včeláriky, 
brehule a pod. Hĺbka násypu min. 3 metre a dĺžka min. 15 metrov. Týmto opatrením príde 
k zvýšeniu biodiverzity miznúcich druhov vtáctva v území v rámci podpory prírodných procesov 
v novovzniknutom ekosystéme. Túto skutočnosť žiadame doplniť do dokumentácie a aj pre 
banský úrad. 

5. Zeminy, ktoré budú odstraňované z vrchných vrstiev pôdneho horizontu, nesmú byť použité 
na zasypávanie prípadných okolitých terénnych depresií, ktoré slúžia v prípade vytvorenia 
otvorenej vodnej hladiny, na reprodukciu vodných a pri vode žijúcich živočíchov. 
6. Na pozemku a v okolí sa nesmú pestovať a rozširovať invázne druhy rastlín podľa zákona č. 
150/2019 Z. z. a Nariadenia vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych 
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Vo vyhláške č. 450/2019 Z. z.                        
sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. 

7. Činnosťou resp. nekonaním vlastníka a užívateľa nesmie prísť konaním k rozširovaniu 
nepôvodných druhov rastlín - § 3 ods. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. (Príloha č. 3a k vyhláške č. 
24/2003 Z. z.) ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO 
PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
8. Ostatné nepôvodné druhy drevín je možné od 1.8.2019 vysádzať a pestovať na pozemkoch 
mimo zastavaného územia obce len so súhlasom Okresného úradu Nitra v sídle kraja – OSZP1 
podľa § 7 ods. 3 písm. a/ zákona: 

Súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na 
a/ výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných 
druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce, 

9. Vzhľadom na takmer úplnú absenciu drevinovej stromovej zelene v danom území žiadame, 
aby počas realizácie činnosti boli objekty skladov a kontajnerov ozelenené z dôvodu ich 
zatienenia v letných horúčavách a to rýchlorastúcimi drevinami pôvodných druhov drevín. 
10. V prípade realizácie nových úsekov vzdušných vedení, vrátane ich preložiek a opráv 
požadujeme tieto projektovať spôsobom proti úhynu vtáctva, tzv. antibird úpravou.– 
zviditeľnovače a zariadenia proti dosadaniu – najmä v križovaniach pri vodných tokoch, 
biokoridoroch a ťahových koridoroch. 
11. Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej 
organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova 3,                                 
949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903. 
12. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek terénnych úprav alebo stavebných prác, uviaznu 
vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti 
samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením 
výkopových rýh alebo zásypom výkopy prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné 
miesto v okolí. 
13. Vzhľadom na skutočnosť, že už samotné oplotenie územia bude mať dlhotrvajúci charakter 
po dobu ťažby a vizuálne bude pôsobiť ako neprirodzená štruktúra v krajine, žiadame  ho začleniť 
vizuálne do krajiny vhodným vertikálnym ozelenením popínavými lianami, resp. krovinami, ako 
integrálnej zložky zelenej infraštruktúry (§ 2 ods. 2 písm. zh/ zákona) okrem vstupnej časti 
okamžite po jeho osadení. Sadenice vysádzať min. v rozostupe 50 cm od seba. 
14. Po celej dĺžke oplotenia, ktoré má bariérový účinok z hľadiska migrácie živočíchov, žiadame 
zrealizovať každých 300 metrov priechody pre migrujúcu malú zver formou osadenia drevených 
kastlíkov v pletive na úrovni terénu o rozmeroch (š x v) 40 x 40 cm. V týchto miestach upraviť 
terén len do mierneho svahu, aby sa živočíchy mohli bez problémov dostať k vode a späť za 
účelom napájania. 
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15. Oplotenie v hornej časti zabezpečiť proti preliezaniu živočíchmi, t. j. koncové horné okraje 
pletiva doplniť šikmo vedenými nadstavcami s medzivýpletom smerom von bez použitia horného 
ostnatého drôtu. 
16. V prípade podhrabania zveri pod pletivo, žiadame dodatočné zahĺbenie pletiva                         
pod úroveň terénu, najvhodnejšie do hĺbky 0,3 metra pod terénom a oplotenie v tom mieste 
zdvojiť. 
17. Pre potreby živočíšstva, z hľadiska prístupu k vode, vytvoriť na vhodnom mieste menšiu 
(neťažobná časť) vodnú plochu (cca 15x15 m) mimo oploteného priestoru s hĺbkou cca 1 meter                                 
a max.1,5 m s plytkým brehom vedúcim plynule do vody. 
18. Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a prípadný výkop na uloženie IS treba 
robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich 
odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo 
k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín. 

19. Z hľadiska vzdialenosti inžinierskych sietí a zariadení od drevín musia byť dodržané platné 
STN, aby sa v budúcnosti vylúčilo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom                        
do zelene. V opačnom prípade je potrebné inžinierske siete opatriť pevnou geotextíliou alebo 
pevnou chráničkou proti prerastaniu koreňov. 

20. Pri realizácii stavby je potrebné postupovať podľa príručky Arboristický štandard – Ochrana 
drevín pri stavebnej činnosti 2 - https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960. 
21. V súvislosti s realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu ostatných drevín 
mimo územia ťažby (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/02 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú 
chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). 
Prekážajúce konáre stromov je možné odstrániť do takej miery, aby nedošlo k ich poškodeniu, to 
znamená, že nesmie dôjsť k bezprostrednému alebo následne podstatnému a trvalému zníženiu 
ich ekologických a estetických funkcií alebo zapríčiniť ich odumretie. 

22. Prevádzkou nesmú byť v žiadnom prípade dotknuté plochy pozemkov so zeleňou                           
s parc. č. 1036 a 1022 (C-KN) v k. ú. Horný Vinodol. 
23. Toto záväzné stanovisko má platnosť len do 31.12.2022. 
24. V územnom rozhodnutí uviesť informáciu o rozhodnutí (Záverečné stanovisko) MŽP SR č. 
1295/2018-1.7/mo zo dňa 25.4.2018 (právoplatné dňa 11.6.2018) z procesu EIA. 
 
2.4.  Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 

07.01.2019, č. OSZP3-2019/010286-002/F07, aktualizované listom č. OU-NR.OSZP3-
2020/041526-002 zo dňa 10.11.2020 

1/ Projektová dokumentácia vypracovaná pre stavebné konanie musí okrem iného obsahovať:  
a) Údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácií a o jeho navrhovanom, schválenom 

alebo skutočnom umiestnení. 
b) Údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o 

zabezpečení dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek.  
c) Údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s 

ustanovenými požiadavkami.  
d) Návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a 

preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a 
všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám.  

e) Porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou.  
f) Ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za 

potrebné.  
2/ Predložiť v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  

https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960
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emisno-technologický odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou. Odborný posudok musí 
byť  vypracovaný k projektovej dokumentácii. V posudku žiadame okrem iného:  

• kategorizovať zdroj znečisťovania ovzdušia,  
• formulovať požiadavky legislatívy pre navrhovanú stavbu, vyhodnotiť súlad navrhovaného 

riešenia s legislatívou platnou na úseku ochrany ovzdušia,  
• špecifikovať znečisťujúce látky vznikajúce pri celom procese výroby,  
• navrhnúť spôsob preukazovania dodržiavania emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré 

budú emitované zo zdroja znečisťovania,  
• konkretizovať, ktoré znečisťujúce látky na preukázanie dodržiavania určených emisných limitov 

sa budú musieť merať,  
• posúdiť výber meracieho miesta, resp. metodiky,  
• navrhnúť špecifikáciu postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok,  
• navrhnúť prípadné podmienky pre vydanie súhlasu,  

3/ Predložiť v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
imisno – prenosový odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou.  
4/ Dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 
emitujúcich tuhé znečisťujúce látky stanovené prílohou č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
5/ Realizovať opatrenia na zníženie sekundárnej prašnosti – pri nepriaznivých klimatických 
podmienkach (suchom a veternom počasí) zabezpečiť kropenie vnútorných komunikácií, plôch a 
skládok kameniva. 

 Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 02.11.2020 o aktualizáciu vyjadrenia Okresný úrad Nitra, 
odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle listu č. OU-NR.OSZP3-2020/041526-002 zo dňa 
10.11.2020 zotrval na podmienkach stanovených záväzným stanoviskom zo dňa 07.01.2019, č. OSZP3-
2019/010286-002/F07. 

 
2.5.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/02397 

zo dňa 19.09.2018, aktualizované listom č. HZP/A/2021/00651 zo dňa 09.02.2021 
Vzhľadom k tomu, že počas prevádzky strojov používaných pri ťažbe a triedení vyťaženého materiálu 
budú zamestnanci exponovaní hluku a je predpoklad, že namerané hodnoty budú prekračovať 
povolené limity pre pracovné prostredie uvedené v nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku, je potrebné, aby prevádzkovateľ minimalizoval možné nepriaznivé 
vplyvy na zdravie ľudí a zabezpečil: 

 objektívne merania hluku počas ťažby a triedenia vyťaženého materiálu, 

 preventívne opatrenia (technické, organizačné a iné) na ochranu zdravia zamestnancov pred 
hlukom pri ťažbe a triedení vyťaženého materiálu, 

 na základe výsledkov meraní hluku vypracovanie posudku o riziku pre práce v expozícii 
zamestnancov hluku so zaradením pracovných činností do príslušných kategórií prác 

 na základe posúdenia rizika a kategorizácie prác vypracovanie prevádzkového poriadku pre 
pracovné činnosti v expozícii zamestnancov hluku 

 dodržiavanie požiadaviek uvedených v prílohe  č. 1, bod 23 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Vonkajšie 
pracoviská).  

Z hľadiska hluku v životnom prostredí je vhodné uvažovať s umiestnením medziskládky ornice a 
skrývky tak, aby predstavovala bariéru v šírení hluku od drviča a vibračných triedičov v smere k 
najbližším obytným zónam v obciach Veľký Kýr a Vinodol, prípadne tieto časti technologickej linky 
umiestniť k medziskládkam tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku pre uvedené obytné lokality. 
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Ak toto nie je z hľadiska technologickej linky možné alebo drvič a triediče budú mobilné a budú počas 
ťažby meniť svoju polohu, je potrebné uvažovať, že v prípade nadmerného hluku budú musieť byť 
použité mobilné protihlukové zásteny, ak si to okolnosti budú vyžadovať. 

 Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 29.10.2020 o aktualizáciu vyjadrenia Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Nitre, v zmysle listu č. HZP/A/2021/00651 zo dňa 09.02.2021 zotrval na 
podmienkach stanovených záväzným stanoviskom č. HZP/A/2018/02397 zo dňa 19.09.2018. 

 
2.6.  Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko zo dňa 26.03.2019, č. OU-NR-
OSZP3-2019/051430-02/F47, odpoveď na žiadosť o vyjadrenie k PD v rámci územného - 
ťažba štrkopieskov Vinodol- ťažba, technické zázemie technologická linka"  

• V územnom konaní stanoviť obmedzenia, týkajúce sa ložiska po ukončení ťažby. Pri návrhu 
revitalizácie riešeného územia v rámci vzniknutých plôch po ukončení ťažby upozorňujeme na to, 
že na odkrytých pozemných vodách je podľa § 19 ods. 2 vodného zákona je zakázaná plavba 
plavidiel so spaľovacími motormi (motorové člny, vodné skútre). 

• Pri nakladaní s vodami počas uskutočňovania činnosti a aj v ďalšom využívaní územia je investor 
povinný dodržiavať základné povinnosti stanovené pri nakladaní s vodami v § 17 vodného zákona 
a taktiež je potrebné rešpektovať ďalšie požiadavky na ochranu vôd, ktoré vyplývajú z príslušných 
ustanovení legislatívy na úseku vodného hospodárstva. 

• Pred vydaním územného rozhodnutia zabezpečiť vypracovanie hydrologického posudku, ktorý 
bude zhodnocovať vplyv činnosti (bude riešiť kvalitatívne a kvantitatívne pomery podzemných vôd 
v riešenom území) — ťažba štrkopieskov na dotknutú lokalitu a navrhne opatrenia na zamedzenie 
negatívneho pôsobenia ťažby na vodné prostredia. Hydrologický posudok musí zohľadňovať aj 
blízke ochranné pásma vodných zdrojov. 

• Pri vykonaní činnosti súvisiacej s ťažbou je potrebné prijať také opatrenia, ktorými sa vylúči 
znečistenie podzemných vôd znečisťujúcimi a prioritnými látkami. V priestore činnosti ťažby 
odkrytej hladine podzemnej vody okolitých brehových pozemkoch nie je povolené uskladňovanie 
znečisťujúcich látok ani látok manipulácie s nimi bez predchádzajúceho rozhodnutia alebo súhlasu 
príslušného orgánu štátnej vodnej správy. 

• Pred začatím činnosti vybudovať kontrolný monitorovací systém pre zistenie východzieho 
(nultého) stavu v kvalite podzemných vôd v lokalite, ktorý bude následne overovaný v 
pravidelných intervaloch počas trvania činnosti. Kontrolný monitorovací systém v súvislosti s 
vykonanou ťažbou štrkopieskov bude navrhnutý hydrogeologickým posudkom, vypracovaným 
oprávnenou osobou a bude podmienkou pre územné konanie v tejto veci. Ďalej je potrebné 
sledovať vývoj kvality podzemných vôd a režim hladín podzemných vôd a výsledky rozboru z 
uvedeného „monitorovania" vykonávané v stanovených intervaloch predkladať tunajšiemu 
orgánu štátnej vodnej správy. Odbery a analýzy vôd môže vykonať len oprávnená osoba a odbery 
sa musia vykonávať v akreditovanom laboratóriu. 

• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie — PD pre stavebné konanie, bude predložený tunajšiemu 
úradu opätovne na vyjadrenie. 

• Projekt je povolenie na uskutočnenie vodnej stavby musí byt' vypracovaný oprávnenou osobou 
(autorizovaným projektantom na vodné stavby), a to v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické 
riešenie čerpanie a rozvozu technologickej vody, odvádzanie kalovej vody a vypúšťanie vôd z 
odkaliska so stanovením ich množstiev a kvality – celkové komplexné riešenie nakladania s vodou 
v rámci ťažby  štrkopieskov a pod. V projekte budú rozdelené a zadefinované stavebné objekty s 
ich konkrétnym popisom. Projekt musí tiež obsahovať množstvá odobranej a vypúšťanej vody a 
nakladanie s prípadnými znečisťujúcimi a prioritnými znečisťujúcimi látkami. 

• K vodoprávnemu konaniu požadujeme predložiť právoplatné územné rozhodnutie pre 
navrhovanú akciu (ťažba štrkopieskov v k. ú. Horný Vinodol) 
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• Prevádzkovateľ' je povinný dodržať také technologické postupy, aby limitované hodnoty obsahu 
nerozpustných látok, pochádzajúcich z vybagrovaného materiálu spĺňali požiadavky príslušných 
hodnôt ustanovených v osobitných prepisoch týkajúcich sa vodného hospodárstva (napr. 
nariadenie č. 269/2010 Z. z. a pod.) 

• Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi a prioritne znečisťujúcimi látkami, pri používaní a skladovaní 
dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MZP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenie vôd. 

• Plochy, na ktorých sa manipuluje so skladovanými látkami je potrebné zabezpečiť' vrstvou 
odolnou voči pôsobeniu skladovaných a používaných látok. V prípade poškodenia je potrebné ju 
obnoviť. 

• Objekty, v ktorých sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami realizovať' v zmysle STN 75 3415 — 
Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie. 

• Vypracovaný havarijný plán predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, 
inšpektorátu ochrany vôd v Nitre. Schválený havarijný plán predložiť na kolaudačnom konaní. 
Upozorňujeme, že ako na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy žiadateľ bude odoberať 
vodu alebo vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd alebo podzemných v množstve väčšom 
ako 400 m3 za deň, alebo bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami alebo prioritnými 
škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzať s tuhými obzvlášť škodlivými 
látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť' škodlivými látkami v množstve 
väčšom ako 0,3 m3 je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára, vykonávať činnosť, ktorý je 
oprávnený vykonávať' tieto práce. Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav 
povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaložiť' potrebné úsilie na 
ich uchovanie a ochranu. 

• Ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcich 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 
250 m3 za mesiac je povinný platiť za odbery podzemných vôd. 

• Pri ťažbe požadujeme zabezpečiť všetky stroje proti úniku znečisťujúcich látok do prostredia. 
Žiadateľ doloží k stavebnému konaniu doklady, ktorými preukáže splnenie vyššie uvedenej 
povinnosti. 

• Požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia v zmysle § 26 a § 21ods. 1 c) pre navrhované stavebné 
objekty, sklad pohonných hmôt, trafostanica a v prípade, ak sa bude nachádzať v objekte sklad k 
manipulácii alebo skladovaniu znečisťujúcich látok alebo prioritných látok aj pre tento stavebný 
objekt. V prípade ak miesto na stáčanie nebude súčasťou stavebných objektov podliehajúcim 
potrebe udeleniu súhlasu v zmysle vodného zákona, je potrebné požiadať o udelenie súhlasu aj 
pre toto zariadenie. Ďalej požiadať tunajší úrad o vyjadrenie súhlasu v zmysle § 27 ods. l písm. e), 
a to v prípade, ak dôjde k umiestneniu zariadenia do odkrytých podzemných vôd alebo brehu, 
najmä zariadené monitorovacieho systému a informačného systému na pozorovanie hladiny, 
množstva a kvality vody a zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku. 

• Požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia resp. povolení v zmysle § 26 vodného zákona pre vodné 
stavby (ktorými sú stavby v zmysle § 52 vodného zákona), ktoré budú realizované v rámci akcie 
„Ťažba štrkopieskov Vinodol - ťažba, technické zázemie technologická linka, katastrálne územie 
Horný Vinodol" t, j. napr. studňa na odber vody, príp. odkalisko na sedimentáciu resp. čistenie vôd 
z prania vyťaženej suroviny, prívod vody do technológie a odvod vody z technológie a i. V PS 01 
úradom za účelom zistenia, či sa jedná o vodnú stavbu. 

• Požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia v zmysle § 21 vodného zákona t.j. napr. odber 
podzemných vôd a na vypúšťanie prečistených (odpadových vôd) do podzemných vôd. 

• Pre vodnú stavbu (odkalisko) sedimentačné pole je potrebné vypracovať' manipulačný poriadok 
vodnej stavby v zmysle § 57 vodného zákona a predložiť ho na schválenie tunajšiemu úradu. 

• Žumpa umiestnená na stavenisku musí byt' certifikovaná a nepriepustná. 
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Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu vodných stavieb a nakladanie s vodami. Stavba 
„SO 04 Technologická linka, SO 05 Technologická voda, SO 06 Studňa" je v zmysle ust. § 52 vodného 
zákona vodnou stavbou, podlieha stavebnému povoleniu špeciálnym stavebným úradom, preto je 
potrebné požiadať  tunajší orgán štátnej vodnej správy o stavebné (vodoprávne) povolenie v zmysle 
ust. § 26 a § 21 vodného zákona. 
 
2.7.  Obec Veľký Kýr, rozhodnutie č. D2020/003232, S2020/00245 zo dňa 08.09.2020 ako 

príslušného správneho orgánu podľa ust. § 3 ods. 2 a § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v platnom znení „o povolení pripojenia na miestnu komunikáciu 
a zriadení prístupovej komunikácie“, ktorým bude zabezpečený  prístup cez parc. CKN  č. 
3357 z pozemkov nachádzajúcich sa na parcelách  CKN č.  2689/4 a 3660/2, pozemky 
nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obci: Nové  Zámky, k.ú.: Veľký Kýr  

 Stavebník je povinný realizovať spôsob pripojenia na miestnu komunikáciu podľa projektovej 

dokumentácie stavby: „Prístupová komunikácia na parc. č. 3357, 2689/4 a 3660/2, Veľký Kýr“ 

vypracovanej p. Ing. Jaroslavom Liptákom, autorizovaným stavebným inžinierom (november 

2019). 

 Stavebník je povinný pri zabezpečovaní pripojenia zachovať šírkové pomery na miestnu 

komunikáciu a platné STN. 

 Predmetné pripojenie je stavebník povinný realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu 

užívania susedných nehnuteľností. 

 Stavebník je povinný pri realizácii predmetného pripojenia dodržiavať podmienky stanovené OR 

PZ ODI Nové Zámky zo dňa 25.08.2020, č. ORPZ-NZ-ODI1-22-087/2020. 

 Stavebník je povinný pri realizácii predmetného pripojenia dodržiavať podmienky stanovené 

Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „SPF“) v stanovisku zo dňa 14.02.2020, č. 

SPFZ021370/2020 a SPFS69091/2020, predovšetkým: 

a) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia uzavrieť na dotknuté pozemky nájomnú 

zmluvu so SPF, predmetom ktorej bude nová vybudovaná prístupová komunikácia, 

b) pred realizáciou stavby vyžiadať stanovisko prípadných užívateľov dotknutých pozemkov, 

c) znášať všetky náklady, ktoré v súvislosti s realizáciou stavby vynaloží. 

 Nákladná doprava z miesta ťažby štrkopiesku bude odklonená od zastavaného územia obce Veľký 

Kýr z parc. č. 3357 a zároveň aj z poľnej komunikácie parc. č. 2689/4, ktorá umožňuje vjazd do 

obce smerom cez ulicu Hámad. 

 Počas doby užívania asfaltovej komunikácie parc. č. 3357 v súčasnosti udržiavanej Obcou Veľký 

Kýr, presúva Obec veľký Kýr údržbu tejto komunikácie na spol. Slovenské štrkopiesky, s. r. o. Veľký 

Slavkov, ktorá bude spočívať v oprave vzniknutých vád a výtlkov minimálne v dvojročných 

intervaloch. 

 Stavebník je v prípade znečistenia miestnej komunikácie počas výstavby povinný zabezpečiť jej 

pravidelné čistenie. 

 Stavebník je povinný stavebné práce na realizácii pripojenia na miestnu komunikáciu vykonať 

najneskôr do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 Práce na zriadení pripojenia na miestnu komunikáciu nesmú byť začaté, pokiaľ toto rozhodnutie 

nenadobudne právoplatnosť. 

 Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi miestnej komunikácie pri realizácii 

predmetného pripojenia na miestnu komunikáciu. 
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 Stavebník je po vybudovaní pripojenia povinný informovať cestný správny orgán a to najneskôr do 

3 pracovných dní po ukončení prác. 

 V prípade nesplnenia určených podmienok uplatní cestný správny orgán sankčný postih v zmysle 

ust. § 22a cestného zákona. 

2.8. Dopravný úrad so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 
19.09.2018, č. 19466/2018/ROP-002/37081, aktualizované vyjadrením zo dňa 09.11.2020 č. 
21558/2020/ROP-002/51641 

 V zmysle vyjadrenia Dopravného úradu k žiadosti navrhovateľa o stanovisko k vydaniu 

územného rozhodnutia zo dňa 15.08.2018, stavba sa nenachádza v žiadnych ochranných 

pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení a svojimi vlastnosťami neohrozuje bezpečnosť 

leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. 

stavebných mechanizmov, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa § 30 ods. 1 

zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať. 

 Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 03.11.2020 o aktualizáciu vyjadrenia Dopravný úrad na 

uvedenom stanovisku v zmysle vyjadrenia zo dňa 09.11.2020 zotrval.   

2.9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Stanovisko zo dňa 09.10.2018, 
potvrdené stanoviskom č. ORHZ-NR2-2020/001257-002 zo dňa 11.11.2020 

 Podľa stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre zo dňa 
09.10.2018, projektová dokumentácia k stavbe „Ťažba štrkopieskov Vinodol – technické zázemie 
a technologická linka“ bola poúdená z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné 
rozhodnutie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Nitre súhlasilo bez pripomienok.  

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre na základe žiadosti navrhovateľa 
o potvrdenie platnosti stanoviska k územnému konaniu zo dňa 03.11.2020 v stanovisku č. ORHZ-
NR2-2020/001257-002 zo dňa 11.11.2020 uviedlo, že pôvodné stanovisko potvrdzuje a nemá 
pripomienky. 

 
2.10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, vyjadrenie zo dňa 

20.08.2018, č. ASM-50-2173/2018, aktualizované stanoviskom č. ASM-41-2537/2020 zo dňa 
04.11.2020  

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uviedlo, že súhlasí s ťažbou štrkopieskov bez   
pripomienok.  

 Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 29.10.2020 o aktualizáciu vyjadrenia Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku, agentúra správy majetku v stanovisku č. ASM-
41-2537/2020 zo dňa 04.11.2020 uviedlo, že s realizáciou stavby súhlasí. 
 

 
 
2.11. Obec Vinodol, Stanovisko zo dňa 22.08.2018, č. VIN562/98/2018-1331/2018, potvrdené dňa 

04.11.2020 

 Predložená dokumentácia „Ťažba štrkopieskov Vinodol – technické zázemie a technologická 
linka“ je v súlade s Územným plánom obce Vinodol. 

 Obec Vinodol uvedené Stanovisko na žiadosť navrhovateľa listom č. VIN-/97/2018-1519/2020 zo 
dňa 04.11.2020 potvrdila a na predmetnom Stanovisku zotrvala. 
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Pokiaľ ide o záväzné stanoviská dotknutých orgánov a povoľujúcich orgánov predložené k zámeru 
navrhovateľa, ktorý bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z., tieto orgány buď nemali žiadne 
námietky alebo vyjadrili s ním súhlas alebo svoj súhlas podmienili podmienkami, ktoré boli 
premietnuté do výroku predmetného územného rozhodnutia. Ide o nasledovné stanoviská s ich 
presným znením: 
 
2.12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik – dotknutý orgán, listy č. CS SVP OZ 
PN 378/2019/2 zo dňa 10.01.2019  a č. CS SVP OZ PN 584/2020/1 zo dňa 16.01.2020 
SVP, š.p. vo svojom stanovisku uvádza, že s ťažbou štrkopieskov súhlasí za nasledovných podmienok: 

 K realizácii prác súvisiacich s prípravou územia, zázemia, príjazdovej komunikácie a technológie 
nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Slatároviča (M: 0905/400 039 
 k vodohospodárskehmu dozoru. 

 Ťažobný priestor a jednotlivé objekty situovať mimo pozemok vodnej plochy p.č. 1036 reg. EKN 
k.ú. Horný Vinodol (LV č. 1535 SVP š.p.) 

 Vzhľadom k ukončeniu investičnej stavbe pravostrannej ochrannej hrádze, v rámci ktorej boli 
uskutočnené práce na stabilite a tesnosti zemného telesa správa povodia dolnej Nitry, Nitra 
súhlasí s využitím pozemku ako existujúcej komunikácie. Na predmetný účel je nutné uzatvoriť 
s právnym oddelením OZ Piešťany zmluvu o nájme pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p., po ktorých 
bude realizovaná doprava. (Podmienka upravená listom č. CS SVP OZ PN 584/2020/1 zo dňa 
16.01.2020) 

 Odber podzemnej vody z plánovanej studne a odkrytej podzemnej vody pre technologické účely 
je stavebník povinný merať certifikovaným ciachovaným meradlom s vedením mesačných 
odberov s nahlasovaním SVP š.p., v zmysle § 6 a § 7 NV SR č. 755/2004 Z. z. o ustanovení výšky 
neregulovaných platieb, výšky poplatkov súvisiacich so spoplatňovaním užívania vôd. 

 Počas výkonu ťažby zabezpečiť odkryté podzemné vody voči možnému mimoriadnemu zhoršeniu 
kvality vôd. Pre prípad úniku PM resp. ropných produktov ťažobný priestor vybaviť sorpčnými 
materiálmi. 

 Z dôvodu možnej hydraulickej spojitosti ťažobného priestoru s biokoridorom rieky Nitra 
(hydrologický kolektor pôvodných ramien starého koryta pred reguláciou) je potrebné pobrežie 
obvodu ťažobného priestoru navýšiť zemným násypom (napr. vrchnými vrstvami ťažobného 
priestoru s vhodnými tesniacimi vlastnosťami) pre zamedzenie vybreženia odkrytej podzemnej 
vody a ohrozenia priľahlých pozemkov v čase povodne v povodí toku Nitra a zvýšenia hladiny nad 
úroveň pravostranného pobrežia rieky (úroveň storočnej vody v ohradzovanom koryte rieky je 
cca 2,5 m nad pobrežím). 

 Stavebník (investor) vykonávajúci ťažbu je v zmysle §11 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povinný 
zabezpečovať prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie odkrytých 
podzemných vôd na vlastné náklady, a to v čase výkonu činnosti, ako aj po ukončení ťažobnej 
činnosti. 

 
 
2.13. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia — dotknutý orgán, list č. OU-NR-OKR-201 
7/036601/2 zo dňa 29.09.2017  

 Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožaduje povinné hodnotenie, bez pripomienok. 
 

2.14. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie — dotknutý orgán, list č. OSZP3- 
2017/36518 zo dňa 13.10.2017 
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 vo svojom stanovisku za jednotlivé úseky: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, úsek 
odpadového hospodárstva a úsek ochrany ovzdušia uvádza, že netrvá na posudzovaní vplyvov na 
životnom prostredí a neuvádza žiadne pripomienky.  

 
2.15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre — dotknutý orgán (list č. 
HZP/A/2017/02836zo dňa 10. 10. 2017 

 v záväznom stanovisku súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti, upozorňuje na dodržiavanie 
požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1. bod 23 NV SR č. 391 /2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Vonkajšie pracoviská).V vzhľadom k 
tomu, že počas prevádzky strojov používaných pri ťažbe a triedení vyťaženého materiálu budú 
zamestnanci vystavení hluku, ktorého hodnota bude výrazne prekračovať povolené limity pre 
pracovné prostredie uvedené v NV SR č.1 15/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
hluku, je potrebné, aby prevádzkovateľ minimalizoval možné nepriaznivé vplyvy na zdravie ľudí a 
zabezpečil: 

• objektívne merania hluku počas ťažby a triedení vyťaženého materiálu 
• na základe výsledkov meraní hluku vypracoval posudok o riziku pre práce v expozícii 

zamestnancov hluku so zaradením pracovných činností do príslušných kategórií prác, 
• na základe posúdenia rizika a kategorizácie prác vypracoval prevádzkový poriadok pre 

pracovné činnosti v expozícii zamestnancov hluku, 
• preventívne opatrenia (technické, organizačné a iné) na ochranu zdravia zamestnancov 

pred hlukom pri ťažbe a triedení vyťaženého materiálu. 
 

2.16 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja — dotknutý orgán, list č. ČZ - 23019/2017 ČS - 
6486/2017 zo dňa 26.09.2017) 
Hodnotený zámer nesmie byt' v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu 
Nitrianskeho kraja. K predloženému zámeru nemá pripomienky. 
 
2.17. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, stanovisko zo dňa 03.10.2018, č. s. OU-NR-OSZP3-
2018/034266-02/F47  

 Usmernenie, že je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra oddelenie štátnej správy vôd a 
vybraných zložiek ŽP Kraja o rozhodnutie podľa § 16a) zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon). 

 Stavebný úrad konštatuje, že túto podmienku, ako vyplýva z ďalšej časti odôvodnenia územného 
rozhodnutia si navrhovateľ splnil.   

 
2.18. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja, rozhodnutie zo dňa 20.03.2019, č. k. OU-NR-OSZP2-
2019/008325, aktualizované odpoveďou zo dňa 03.11.2020 

 Ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovení 
§ 1 ods. 1 písm. b) a § 4 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 a ustanovenia 
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 
písm. i) 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) na základe žiadosti navrhovateľa o posúdenie, či 
navrhovaná činnosť „Ťažba štrkopieskov Vinodol - ťažba, technické zázemie a technologická 
linka" je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je 
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transpozíciou čl. 4 ods. 7 Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), po vykonanom vodoprávnom 
konaní vydal podľa ustanovenia § 16a vodného zákona v súlade s ustanoveniami zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie zo 
dňa 20.03.2019, č. k. OU-NR-OSZP2-2019/008325, právoplatné dňa 26.03.2019 ktorým rozhodol, 
že navrhovaná činnosť „Ťažba štrkopieskov Vinodol ťažba, technické zázemie a technologická  
Iinka" nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, a preto  nie je 
potrebné posúdenie  podľa ustanovenia § 16a ods. 14 vodného zákona.  

 Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 03.11.2020 o aktualizáciu rozhodnutia Okresný úrad 

Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja uviedol, že na stanovisku zotrváva a rozhodnutie č.k. OU-NR-OSZP2-

2019/008325 zo dňa 20.03.2019 má neobmedzenú platnosť. 

2.19. Obvodný banský úrad v Bratislave, vyjadrenie zo dňa 27.02.2020, č. 331-527/2020  

 Nemá námietky k predloženému projektu pre územné rozhodnutia „Ťažba štrkopieskov Vinodol – 
ťažba, technické zázemia a technologická linka“ . 
 

2.20. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vyjadrenie k zámeru 
„Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ zo dňa 08.10.2020 č. 
OU-NR-OCDPK-2020/039107-002 

 Nemá námietky k predloženému návrhu a realizácii zámeru pri dodržaní nasledovných 
podmienok: 

 Začatie činnosti je nutné oznámiť správcovi cesty III/1641, Regionálnej správe a údržbe ciest 
Nitra, a.s. 

 Začatie činnosti bolo Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra, a.s. oznámené a táto vo 

vyjadrení č. 1671/2018, 12.11.2018 s riešením projektovej dokumentácie stavby 

súhlasila, pričom na uvedenom stanovisku zotrvala a platnosť vyjadrenia zo dňa 

12.11.2018 listom č.1710/2020 zo dňa 13.11.2020 aktualizovala 

 Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe aktuálneho 
vývoja dopravnej situácie vyhradzuje možnosť zmeniť alebo doplniť vyjadrenie, ak si to 
vyžiada verejný záujem.   

 
3.  Ďalšie podmienky: 
3.1. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení  a telekomunikačných  

sietí. 
3.2. Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 

stavebných povolení. 
3.3. V rámci stavebného konania doložiť statické posúdenie a únosnosť prístupovej komunikácie 

a mosta, cez ktoré bude vedený vývoz materiálu k odberateľom. 
3.4. Pri umiestňovaní navrhovaných stavieb je potrebné dodržať odstupové vzdialenosti od hraníc 

susediacich pozemkov a navrhovaných stavieb podľa tohto územného rozhodnutia. 
3.5. K žiadosti o stavebné povolenie žiadateľ predloží všetky náležitosti podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
3.6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v súlade s § 47 

stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri  
vypracovaní  PD  stavby pre stavebné konanie je nutné  dodržať  ustanovenia  vyhlášky  
č.532/2002,  ktorou sa  upravujú  všeobecné  technické  požiadavky  na stavbu, príslušné STN a 
súvisiace predpisy pre navrhovanie  stavieb,  vzťahujúce   sa  na  navrhované  stavebné  
konštrukcie, časti a technické zariadenia. 
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4.  Podmienky  vyplývajúce z ochranných pásiem, z chránených území alebo ich blízkosti: 
4.1. Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné 

pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení. 
4.2. Ochranné a bezpečnostné pásma novozriadených inžinierskych sietí vyplývajú priamo z 

osobitných zákonov, preto ich nie je potrebné uvádzať v územnom rozhodnutí. 
 
5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk správcov sieti: 
5.1. Slovak Telekom BA, vyjadrenie č. 6611829691 zo dňa 17.10.2018 + zákresy, aktualizované 

vyjadrením č. 6612031293 zo dňa 06.11.2020 

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň 
je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník 
alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť o 
vyjadrenie je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin 
Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875; Mikuláš Prágay, 
mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280. V prípade ak na pozemkoch, ktoré sú predmetom 
územného konania nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť 
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie uvedených 
podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o 
elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. uviedla, že pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so 
sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. a vo vyjadrení č. 6612031293 zo dňa 06.11.2020 na uvedenom stanovisku 
zotrvala 

 
5.2. Západoslovenská distribučná, a.s., č. CD 64117/2018 zo dňa 27.08.2018 - Vyjadrenie k 

projektovej dokumentácii pre stavbu „Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie 
a technologická linka“ (Vinodol, č. parc. C 1032, investor SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o.), 
aktualizované vyjadrením č. CD76281/2020 zo dňa 15.10.2020 

 Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. sa vyjadrila k predloženej projektovej dokumentácii 
pre potreby tohto územného konania, v ktorom uviedla, že v záujmovej oblasti sa nenachádzajú 
podzemné elektrické zariadenia vo vlastníctve Západoslovenská distribučná a. s. a súhlasí s 
vydaním územného rozhodnutia pre danú stavbu. 

 Vo vyjadrení č. CD76281/2020 zo dňa 15.10.2020 zotrvala na stanovisku a s vydaním územného 

rozhodnutia súhlasila za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

 Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN, NN vedení 

definovaných podľa § 43 zákona o energetike č.251/2012 Z.z., s ktorými osoby 

a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 

prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie a 

(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, 

o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVn, VN, NN vedení. 
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5.3. Západoslovenská distribučná, a.s., č. CD70026/2018 zo dňa 20.09.2018 

 Vzhľadom k tomu, že na uvedenú stavbu neboli zo strany Západoslovenská distribučná, a. s. 
stanovené podmienky pripojenia formou Zmluvy o pripojení, v zmysle zákona č. 251/2012 Zb. 
zákonov, Západoslovenská distribučná BA žiada o predloženie vyplnenej žiadosti o pripojenie 
odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy- Firmy. Tlačivo žiadosti sa nachádza na 
internetovej stránke www.zsdis.sk. Na základe predloženej žiadosti v zmluve o pripojení určia 
technické podmienky pripojenia odberného zariadenia do distribučnej siete Prevádzkovateľa. V 
prípade akceptovania technických podmienok podávateľom žiadosti, bude potrebné vypracovať 
projektovú dokumentáciu a zaslať na doručovaciu adresu. Následne sa Západoslovenská 
distribučná, a. s. vyjadrí k projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie. 

 
5.4. SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0357/2018/Či zo dňa 13.09.2018 + zákresy, 
aktualizované vyjadrením č. TD/NS/0264/2020/Ch zo dňa 16.03.2020 

 SPP - distribúcia, a.s. sa vyjadrila, že súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledovných 
podmienok: 

- Umiestnenie stavby v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nie je v kolízií a existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených vo vyjadrení 
SPP 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť' projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 
SPP-D; 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, SPP požaduje, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem; 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadenia; 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

 SPP - distribúcia, a.s. vo vyjadrení  č. TD/NS/0264/2020/Ch zo dňa 16.03.2020 uviedla, že 
s umiestnením stavby súhlasí a za dodržania totožných podmienok, ktoré stanovila vo vyjadrení č. 
TD/NS/0357/2018/Či zo dňa 13.09.2018 

 
5.5. ORANGE Slovensko, a.s. - Michlovský, s. r.o. č. BA-2643/2018 zo dňa 23.08.2018, aktualizované 
dňa 13.11.2011 

 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 
ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ. 
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Realizácia prekládky sa vykoná na základe územného rozhodnutia. Zahájenie stavebných prác v 
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

 Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy je potrebné riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. Mechanická 
ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky 
PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou 
Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v 
ochrannom pásme optickej trasy je nevyhnutné oznámiť správcovi PTZ. Pri akýchkoľvek prácach, 
ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ je povinný ten, kto realizuje navrhovaný zámer 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ' farbou, 
alebo kolíkmi/ 

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, 
aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na 
každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 
prístup k PTZ 

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 
pásme 

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 
• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 

 Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 
povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. 

 Spoločnosť Orange Slovensko a.s. uviedla, že nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných 
zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava a na stanovisku 
zotrvala aj vo vyjadrení zo dňa 13.11.2020. 

5.6. ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., vyjdrenie č. 74117/2018 zo dňa 
04.09.2018, potvrdené listom č. 77881-2020 zo dňa 19.10.2020 

 Spoločnosť ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOS5, a.s. sa vyjadrila k projektu stavby 
„Ťažba štrkopieskov Vinodol – technické zázemie a technologická linka“ a k predloženej 
dokumentácii, ktorá rieši zmenu využívania územia na ťažbu štrkopieskov a umiestnenie 
technického zázemia a technologickej linky. Po preštudovaní uvedeného ZÁPADOSLOVENSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. uviedla, že voči umiestneniu predmetnej stavby na vyznačenom 
záujmovom území nemá námietky a že v záujmovom území predmetnej stavby sa nenachádzajú 
žiadne inžinierske siete v ich prevádzke. 

 Spoločnosť ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOS5, a.s. listom č. 77881-2020 zo dňa 
19.10.2020 predĺžila platnosť vyjadrenia č. 74117/2018 zo dňa 04.09.2018. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Námietky účastníkov konania neboli podané. 

 
Platnosť a záväznosť územného rozhodnutia 
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná 
žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto 
zákona (§ 71 ods. 1 stavebného zákona), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 
 
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
 
Akékoľvek zmeny tohto rozhodnutia môže vykonať len stavebný úrad. 
 

Odôvodnenie: 

 
Dňa 25.10.2018 doručil navrhovateľ, spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom Tatranská 
č. 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 36 512 907, v zastúpení spoločnosti Procer s. r. o., Slovanská 2718/1, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 283 145 na obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad podľa 
§ 33 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona (ďalej len „stavebný úrad“), žiadosť (návrh) o 
vydanie územného rozhodnutia na využívanie územia a umiestnenie stavby „Ťažba štrkopieskov 
Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka “, na pozemku registra KN-C parc. č. 1032 
(registra KN-E 1031, 1032, 1033, 1034 a 1035); katastrálne územie Horný Vinodol (ďalej aj len ako 
„stavba“) v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia. Uvedeným dňom, 
keďže žiadosť (návrh) navrhovateľa bola úplná, obcou Vinodol, ako vecne a miestne príslušným 
stavebným úradom v zmysle § 117 ods. 1 stavebného zákona bolo začaté územné konanie podľa 
ustanovenia § 35 ods. 1 stavebného zákona. 
 
Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania v súlade s ust. § 34 stavebného zákona, tak ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 
Podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, účastníkom územného konania je navrhovateľ, 
obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie 
vyplýva z osobitného predpisu. 
 
Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona, v územnom konaní o umiestnení stavby, o 
využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické 
osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
 
Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach 
uvedených v tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z. a následne postavenie účastníka v povoľovacom 
konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 odseku 3 zákona č. 
24/2006 Z. z., t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení 
podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., 
odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 
ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti 
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podľa § 35 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o 
zmene podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z., alebo odseku 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ak jej účasť v 
konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné 
prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 
alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou 
realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté. 
 
Stavebný úrad oznámil začatie konania účastníkom konania podľa § 36 ods. 1 v spojení s § 36 ods. 4 
stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 1681/2019-002-Rf, zo dňa 26.11.2018, pretože ide 
o územné konanie o umiestnení stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územné konanie 
o využití územia, ktoré sa týka rozsiahleho územia. Keďže stavebný zákon priamo nedefinuje aký 
počet účastníkov územného konania je veľkým počtom, pri porovnaní iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky procedurálneho charakteru možno vyvodiť, že za konanie 
s veľkým počtom účastníkov možno považovať také, v ktorom je ich počet vyšší ako 50, čo je splnené 
aj v predmetnom územnom konaní. Dotknutým orgánom začatie územného konania stavebný úrad 
oznámil doručením oznámenia do vlastných rúk. 
 
V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona, kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení 
stavby a územného konania o využití územia stavebný úrad bez príloh zverejnil na svojej úradnej 
tabuli a na svojom webovom sídle, ktoré tam bude zverejnené až do jeho právoplatného ukončenia. 
Zverejnenie obsahuje okrem kópie žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a  o 
využití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení záverečného stanoviska na webovom sídle 
stavebného úradu a na stránke https://www.enviroportal.sk.  
 
V súlade s § 140c ods. 2 Stavebného zákona stavebný úrad listom č. 25/2020-003-Rf/ zo dňa 
28.04.2020 zaslal Ministerstvu životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a 
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadosť navrhovateľa 
o vydanie územného rozhodnutia, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania 
podmienok určených v rozhodnutí vydanom v záverečnom stanovisku MŽP SR, projektovú 
dokumentáciu, keďže je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí 
územného konania.   
 
Pretože je pre dotknuté územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 
možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, rovnako žiadosť navrhovateľa poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie a zároveň stavebnému úradu boli dobre známe pomery územia, v súlade s § 
36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Keďže stavebný úrad upustil od 
ústneho pojednávania, podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona určil lehotu, do ktorej mohli účastníci 
konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky, a upozornil ich, že sa na neskoršie 
podané námietky neprihliadne. Zároveň stavebný úrad v oznámení o začatí konania v súlade 
s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného zákona upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.  Dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie lehoty na podanie svojich stanovísk, 
či vyjadrení.  
 
Stavebný úrad prerokoval návrh navrhovateľa v územnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania postupom podľa § 35, § 36, §38a stavebného zákona a posúdil návrh 
postupom podľa § 35 ods. 3, § 37 a § 38 stavebného zákona. Podľa § 36 ods. 5 stavebného zákona 
obmedzil stavebný úrad prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých 
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stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím 
územného konania. 
 
V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Vinodol" bolo dotknutou 
verejnosťou Združenie domových samospráv, ktoré zaslalo pripomienky k navrhovanej činnosti a má 
v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. aj postavenie účastníka územného konania. 
 
Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie v zmysle § 37, 38, 38a stavebného zákona stavebný úrad 
zistil, že stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce, a to ÚPN-O Vinodol 
schválený Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obce Vinodol č. 1/2016 o vyhlásení 
záväzných častí Územného plánu Obce Vinodol v znení  Zmien a doplnkov č. 1 schválených VZN obce 
Vinodol č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu Obce Vinodol - Zmeny a doplnky č. 1, 
s účinnosťou odo  dňa 03.07.2018: 

 PRIESTOROVÉ REGULATÍVY PLATNÉ NA NAVRHOVANÝCH PLOCHÁCH MIMO ZASTAVANEJ ČASTI 
OBCE - V západnej časti katastra obce je navrhovaná plocha ložiska nevyhradených nerastov DP. 
Funkčné využitie územia: a) hlavné - ťažba štrkopieskov (vrátane súvisiacich objektov a zariadení, 
spracovanie, skladovanie a preprava vyťaženého štrku počas ťažobnej prevádzky); b) prípustné - 
ochranná zeleň; c) neprípustné - akákoľvek iná funkcia. Parciálne regulatívy - rešpektovať 
biokoridor MBk1 Horné lúky – regulačná plocha OP_6; rešpektovať územie navrhovaného 
prepojovacieho kanála, ktorý je súčasťou systému navrhovaných protipovodňových opatrení v 
zmysle zákona č. 7/2010 Z .z. o ochrane pred povodňami – regulačná plocha OP_6; na dopravné 
sprístupnenie daného priestoru vybudovať premostenie cez biokoridor MBk1; jestvujúcu zeleň 
ponechať a doplniť po obvode areálu drevinami vysokého a stredného vzrastu; novú výsadbu 
realizovať domácimi druhmi drevín v prirodzenej forme.  

 

 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A 
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY 
Požiadavky ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy: 

 Pri ťažbe štrkopieskov prísne dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovené 
v § 12 zákona 220/2004 Z.z., pričom ťažbu smerovať tak, aby nevznikali plochy so sťaženým 
obrábaním poľnohospodárskej pôdy, ktorá v rámci lokality nebude dotknutá rozhodnutím 
podľa § 17 zákona 220/2004 Z.z.  

 Projekt musí jednoznačne riešiť dopad ťažby na vodohospodárske pomery a okolitú 
poľnohospodársku pôdu počas ťažby, po vyťažení a vzniku vodnej nádrže.  

 v záujme ochrany spodných vôd a ochrany okolitej poľnohospodárskej pôdy musí byť 
jednoznačne vylúčený negatívny dopad ťažby a následného relaxačného areálu na tieto 
prírodné zdroje a navrhnutý príslušný spôsob technických opatrení /napr. ochranné hrádzky 
okolo celej vyťaženej plochy do výšky cca 0,70 m/ vybudovaných na odňatej pôde.  

 ťažbu orientovať minimálne 10 m od hranice odňatia, pripadne v takej vzdialenosti, aby sa čo 
najmenej ovplyvňovali hydrologické pomery vedľajšej poľnohospodárskej pôdy a vplyvom vody 
a erózie nedochádzalo k zosuvu a k zmývaniu ornice do vodnej nádrže  

 návrh záberu poľnohospodárskej pôdy a jej postupné odnímanie bude zapracovaný do plánu 
využitia ložiska (PVL). 

  následný rekreačný a relaxačný areál môže byť umiestnený iba v rozsahu súhlasu podľa ust. 
§ 13 v spojení s § 14 zákona 220/2004 Z.z. vydaným pod č. OU-NR-OOP4-2018/011003 dňa 
05.02.2018  
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 prístupové cesty k ťažobnému priestoru doriešiť po evidovaných poľných cestách (v C-KN 
evidované ako zastavané alebo ostatné plochy), tieto udržiavať a zabezpečiť proti svojvoľnému 
rozširovaniu 

 
Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona sú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia územné 
plány obcí a zón. Súlad využitia územia a umiestnenia stavby s územným plánom obce Vinodol 
posúdil stavebný úrad v rámci vlastnej činnosti preskúmaním územno-plánovacích podkladov, 
konkrétne pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou. Stavebný 
úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou časťou územného plánu obce 
Vinodol, pričom zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce Vinodol je explicitne vymedzená aj 
lokalita navrhovaná na ložisko nevyhradených nerastov pre ťažbu a úpravu štrkopieskov. Súčasťou 
administratívneho spisu stavebného úradu vedeného pre dané územné konanie je aj súhlasné 
stanovisko obce Vinodol zo dňa 22.08.2018, č. VIN562/98/2018-1331/2018, potvrdené dňa 
04.11.2020 k predloženej dokumentácii „Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a 
technologická linka“ spracovateľky Ing. arch. Ivety Kusendovej, z augusta 2018, ktorá rieši prípravu 
územia, stavbu jednotlivých objektov a ťažbu štrkopieskov, pretože predložená dokumentácia je v 
súlade s Územným plánom obce Vinodol. Aj s ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že 
navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce schváleným a vyhláseným uznesením 
obecného zastupiteľstva obce  Vinodol č. 137/2016 dňa 18.02.2016 v znení zmien a doplnkov č. 1 
z marca 2017. 
 
Stavebný úrad posúdil návrh na využitie územia a umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia 
stavby v území a jeho dôsledkov. Návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je 
súladný aj s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. Návrh vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Návrh vyhovuje 
predpisom, ktoré ustanovujú podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu. Tiež nebol zistený žiadny významný 
vplyv činnosti navrhovateľa na chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku 
sústavu chránených území.  
 

Zhoda žiadosti navrhovateľa s vyššie uvedenými požiadavkami je zrejmá aj z obsahu stanovísk 
a vyjadrení príslušných orgánov, do kompetencie ktorých spadá posúdenie eventuálneho vplyvu na 
dotknuté záujmy spoločnosti. Návrh vyhovuje aj všeobecne záväzným právnym predpisom 
upravujúcim ochranu verejného zdravia, záver ktorý vychádza aj zo záväzného stanoviska 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, č. HZP/A/2018/02397 zo dňa 
19.09.2018. Návrh vyhovuje tiež predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky. Požadované využitie 
územia a umiestnenie stavieb a  nebude mať žiadny vplyv na sieť povrchových riečnych sietí. 
 
Stavebný úrad zistil a konštatuje, že pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sú 
rešpektované obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich 
verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územného 
plánu zóny. Umiestnením stavby a jej užívaním nebude zaťažené okolie nad prípustnú mieru a 
ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie 
stavby zodpovedá urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia. Umiestnenie stavby 
umožňuje jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia. Stavby sú navrhnuté tak, že sú prístupné z miestnej komunikácie.  
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V stavebnom konaní, v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa určia podrobnejšie 
požiadavky na uskutočnenie stavby z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a 
zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie. 
 
Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie v zmysle § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia navrhovateľa spĺňa požiadavky 
týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 
ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a 
osobitnými predpismi. 
 
Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný 
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa 
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa 
vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 
 
Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie 
územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti. 
 
Podľa § 39b ods. 3 písm. a) a e) stavebného zákona, rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na 
vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad 
krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop 
alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie; ťažobné práce, im podobné práce a s nimi 
súvisiace práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 
Podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona, rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o 
umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba. 
 
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej aj len ako „správny poriadok“), 
správny orgán je povinný zistiť presne a plne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné 
podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Stavebný úrad 
preto pri vydaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie 
vydáva až po predložení všetkých dokladov.  
 
Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 
predpismi, musí ho vydať orgán nato príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a 
musí obsahovať predpísané náležitosti. Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s 
citovaným ustanovením správneho poriadku. 
 
Stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s § 39, 39a, 39b, § 140c ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 4 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
 
Žiadosť navrhovateľa má náležitosti § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Navrhovateľ k návrhu na vydanie 
územného rozhodnutia doložil situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej 
mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) 
na okolie; projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovanú 
oprávnenou osobou; rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov 
štátnej správy a obcí; záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby a činnosti na životné prostredie; 
doklady o rokovaniach s niektorými účastníkmi územného konania. Keďže návrh navrhovateľa sa týka 
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aj nového využitia územia obsahuje podklady a dokumentáciu, z ktorých sú dostatočne zrejmé 
dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia; charakteristické rezy terénnych úprav, 
ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; spôsob neškodného 
odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a 
zariadenia technického vybavenia územia; dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia. 
 
Do podkladov rozhodnutia – predloženej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení dotknutých 
orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v priebehu konania. 
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného 
návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene so zákonom č. 
24/2006 Z. z., s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a ich podmienkami. 
 
Stavebný úrad obdržal od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné 
stanovisko v liste zo dňa 05.05.2020 č. 5614/2020-1.7/mo; 20561/2020, v ktorom je konštatované, že 
návrh uvedený v žiadosti o vydanie územného rozhodnutia pre navrhovanú činnosť „Ťažba 
štrkopieskov, technické zázemie a technologická linka“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR, sekcia 
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie č. 1295/2018-1.7/mo zo dňa 25.04.2018 a jeho podmienkami.   
 
Z posúdenia navrhovateľom predloženého návrhu monitorovacieho systému kvality podzemných vôd 
riešiteľskej organizácie ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej aj len ako 
„riešiteľská organizácia“) zo dňa 18.10.2019, vypracovaného na základe objednávky navrhovateľa pre 
ložisko štrkopieskov Vinodol, stavebný úrad zistil, že tento návrh bol spracovaný v súlade so 
záverečným stanoviskom MŽP SR. Pravidelné sledovanie kvality podzemnej vody sa bude vykonávať v 
intervaloch určených príslušným orgánom štátnej vodnej správy. Riešiteľská organizácia navrhla 
interval ½ roka v prvých 3 rokoch ťažby a potom 1-krát za rok po uplynutí prvých 3 rokov ťažby. 
Monitorovacie práce sa budú vyhodnocovať 1-krát ročne čiastkovou záverečnou správou z 
monitorovania kvality podzemnej vody. Tieto podmienky budú záväzne určené v štádiu stavebného 
konania.  
 
Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených 
predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o 
ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu 
ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane 
prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych 
hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o 
vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej 
geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 
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Ustanovenie § 126 ods. 1 stavebného zákona uvádza oblasti verejnej správy, v ktorých je potrebné 
chrániť verejný záujem, a preto zákonom poverené orgány sa vyjadrujú k činnosti, ktorá je 
predmetom povoľovacích konaní podľa stavebného zákona. Tieto orgány sú tzv. dotknutými orgánmi 
(§ 140a stavebného zákona). 
 
Stanoviská, ktoré stavebný úrad v územnom konaní zabezpečil, ktoré boli navrhovateľom predložené, 
alebo ktoré v konaní uplatnili samé dotknuté orgány, boli vzájomne skoordinované, zosúladené a 
požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok územného rozhodnutia o využívaní 
územia, o umiestnení stavby a na projektovú prípravu stavby, resp. s podmienkami, ktoré budú 
zapracované v dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. Keďže zo záväzných stanovísk 
predložených dotknutými orgánmi nevyplynuli žiaden rozpory nebolo potrebné postupovať podľa § 
136 stavebného zákona, kedy by bolo potrebné, aby rozpor riešili orgány nadriadené týmto orgánom. 
 
Do územného konania predložila podanie aj obec Veľký Kýr - žiadosť zo dňa 03.12.2018, č. S 
2018/00370; R 2018/003580. Vychádzajúc z obsahu podanej žiadosti obce Veľký Kýr, zverejnením 
verejnej vyhlášky obce Vinodol č. 1681/2018-005-Rf zo dňa 26.11.2018 zistili, že plánované územné 
konanie stavby: „Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ sa 
týka aj katastrálneho územia obce Veľký Kýr (tranzit zabezpečený cez parc. „C“ č. 3660/2 (miestna 
komunikácia), v k ú. Veľký Kýr), obec Veľký Kýr sa tak cíti byť účastníkom konania, pričom im nie je 
jasné, prečo boli doteraz zo všetkých doterajších konaní vynechaní. V nadväznosti na to požiadali, aby 
boli zahrnutí medzi účastníkov územného konania a následne aj do konania o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu. Zároveň podali pripomienku, aby dopravný tranzit bol odklonený od 
zastavaného územia obce Veľký Kýr.  
 
V zmysle § 19 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad posúdil podanie obce Veľký Kýr podľa 
obsahu. Prvú časť písomného podania obce Veľký Kýr ohľadne domáhania sa pozície účastníka 
konania je možné hodnotiť ako námietku. Ďalšiu časť podania týkajúcu sa pripomienky 
požadovaného odklonu dopravného tranzitu od zastaveného územia obce Veľký Kýr ako požiadavku 
dotknutého orgánu. 
 
Stavebný úrad námietke obce Veľký Kýr vo veci domáhania sa procesného postavenia účastníka 
konania nevyhovel, pretože nie je dôvodná. Stavebný úrad požiadavku obce Veľký Kýr ohľadne 
odklonu dopravného tranzitu uskutočňovaného v súvislosti s realizáciou stavby, využívaním územia a 
užívaním stavby a expedíciou kameniva od zastavaného územia obce Veľký Kýr zapracoval do 
podmienok územného rozhodnutia, pretože predstavuje záväzné stanovisko dotknutého orgánu  
a zároveň konštatuje, že obsah tohto stanoviska je v súlade a žiadnym spôsobom nekoliduje 
s obsahom požiadaviek v záväzných stanoviskách iných dotknutých orgánov.  
 
Podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj len ako „cestný 
zákon“), o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie 
na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z 
cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu 
dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. 
 
Podľa § 3b ods. 3 cestného zákona, ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo 
využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 
súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého 
orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným 
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stanoviskom. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní. 
 
Stavebný úrad v priebehu územného konania, po zistení, že aj obec Veľký Kýr je dotknutým orgánom, 
tomuto doposlal oznámenie o začatí územného konania prostredníctvom poštového podniku, do 
vlastných rúk.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že miestne a prístupové komunikácie na pozemkoch – parcelách KN-C č. 
3660/2, 3357 a 2689/4, k.ú. Veľký Kýr sú vo vlastníctve obce Veľký Kýr, ktorá je aj ich správcom, má 
preto obec veľký Kýr oprávnenie rozhodovať o  zriadení vjazdu z nehnuteľností, ktoré sú predmetom 
tohto územného konania na miestnu komunikáciu.  
 
Stavebný úrad z navrhovateľom predloženej dokumentácie zistil, že navrhovateľ učinil voči obci Veľký 
Kýr záväzne prehlásenie v písomnej forme (záväzné prehlásenie navrhovateľa zo dňa 13.12.2018, 
adresované obci Veľký Kýr), podľa ktorého sa zaviazal že ako prístupovú komunikáciu k stavbe „Ťažba 
a úprava štrkopieskov Vinodol“ a následne k expedícii kameniva budú využívať v katastrálnom území 
Veľký Kýr, v zmysle projektovej dokumentácie, cestu vybudovanú na parcelách KNC č. 3012/12, č. 
3359/2, č. 1447/10 a č. 3358/4. Zároveň prehlásil, že nebude využívať miestne komunikácie v 
zastavanom území obce.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že obec Veľký Kýr podľa § 3a ods. 4 cestného zákona vykonáva pôsobnosť 
špeciálneho stavebného úradu vo vzťahu k cestným komunikáciám, ktorými bude zabezpečený 
prístup k zámeru navrhovateľa a podľa §3b ods. 1 cestného zákona obec Veľký Kýr ako cestný 
správny orgán rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, podal navrhovateľ na obec Veľký Kýr 
Žiadosť o vydanie povolenia v zmysle ust. § 3b cestného zákona na pripojenie na miestnu 
komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti (štrkovne) na miestnu komunikáciu, na základe 
ktorej Obec Veľký Kýr ako dotknutý orgán vydala Rozhodnutie, ktorým povolila pripojenie na miestnu 
komunikáciu a zriadenie prístupovej komunikácie z nehnuteľnosti (štrkovne) na miestnu komunikáciu 
nachádzajúcu sa na parcele CKN č. 3357 z pozemkov nachádzajúcich sa na parcelách CKN č. 2689/4 a 
3660/2, pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Veľký Kýr, za dodržania podmienok uvedených v bode 2.7. 
výroku tohto rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia obce Veľký Kýr je aj požiadavka o odklone 
dopravného tranzitu uskutočňovaného v súvislosti s realizáciou stavby, využívaním územia a užívaním 
stavby a expedíciou kameniva od zastavaného územia obce Veľký Kýr. 
 
Stavebný úrad z uvedeného dôvodu po posúdení podaní obce Veľký Kýr dospel k záveru, že 
v predmetnom územnom konaní má mať postavenie dotknutého orgánu a z uvedených dôvodov 
vydal rozhodnutie č. 14/2021-003-Rf zo dňa 04.02.2021, ktorým obci Veľký Kýr pôvodne domáhajúcej 
sa postavenia účastníka konania nepriznal postavenia účastníka konania a ďalej s ňou v zmysle ust. § 
140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona, podľa ktorého dotknutým orgánom je aj „obec, ak nie je 
stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území“, konal 
ako s dotknutým orgánom, ktorého rozhodnutie zapracoval do bodu 2.7. výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky oboznámené a dotknuté orgány predložili súhlasné stanoviská 
a s využitím územia a umiestnením stavby súhlasia.  
 
V konaní boli predložené podania a stanoviská obcami Malý Cetín, Veľký Cetín. 
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Obec Malý Cetín zastúpená starostom obce Leonidas Charizopulos, podala listom zo dňa 22.01.2019 
nasledovné stanovisko a námietky: „Prevažná časť objektov SO 01 až 80 15 je umiestnená v katastri 
obce Vinodol, voči ich umiestneniu Obec Malý Cetín nemá námietky. Projektová dokumentácia 
nerieši distribučnú koncovku vyťaženého štrkopiesku od miesta ťažby po napojenie na verejnú štátnu 
cestnú sieť. Predložená projektová dokumentácia pre jej posúdenie nie je dostatočná. Podľa situácie 
trasovania dopravné napojenie začína v ťažobnom priestore v katastri obce Vinodol, pokračuje v 
katastri obce Veľký Cetín a je ukončená v katastri obce Malý Cetín po prechode cez rieku Nitra asi po 
200 m sa napája na štátnu cestu III/05137. V našom katastri je trasa vedená pravdepodobne po 
účelovej asfaltovej komunikácii popri päte hrádze rieky Nitra. Na situácii je nesprávne uvedené, že sa 
jedná o štátnu cestu III/05137. V skutočnosti je to účelová obslužná komunikácia pre 
obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov a na osobnú dopravu. Skladba vozovky 
neumožňuje sústavné zaťaženie ťažkými vozidlami. Šírkové pomery taktiež nezodpovedajú 
obojsmernej premávke. Upozorňuje, že komunikácia je v ochrannom pásme rieky Nitra a situovaná 
priamo pri päte hrádze. Hrozí nebezpečenstvo, pri vysokej a intenzívnej záťaži, narušenia podložia a 
samotnej päty hrádze. Žiadame prepracovať projektovú dokumentáciu nasledovne: presne určiť 
trasovanie prístupu k ťažobnému priestoru v našom katastri, reálne vymedziť dotknuté pozemky s 
predbežným súhlasom ich majiteľov, určiť intenzitu dopravy na naprojektovaných trasách, počet 
vozidiel za deň a ich tonáž, určiť šírku budúcej obslužnej komunikácie. Pri prechode cez rieku Nitra je 
navrhnuté využiť existujúci most. Žiadame preveriť únosnosť mostu zaťažkávajúcimi skúškami a 
vyhotoviť statický posudok, ktorým bude dokladované, že zaťaženie mostu pri navrhovanej intenzite 
dopravy nie je nebezpečné.“ Navrhnuté trasovanie z vyššie uvedených dôvodov považujú za nereálne 
a nesúhlasia s ním. Záverom námietok uviedli, že obec Malý Cetín je zároveň špeciálny stavebný úrad 
pre povoľovanie miestnej obslužnej komunikácie.  
 
Obec Malý Cetín ďalej adresovala stavebnému úradu podanie označené ako Záväzné stanovisko, č. 4-
2/2019 zo dňa 22.01.2019 a Doplnenie Záväzného stanoviska, Obec Malý Cetín č. 4-3/2019 zo dňa 
17.04.2019. Obec Malý Cetín nesúhlasila s umiestnením stavby v katastri obce Malý Cetín, okres Nitra 
na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, podľa PD pre územné konanie, kat. územie Malý Cetín, 
stavebník: Slovenské Štrkopiesky s.r.o., č. 18 Veľký Slavkov. Obec uviedla, že projekt nie je v súlade s 
územným plánom obce Malý Cetín. Územný plán obce údajne nepredpokladá dopravné využitie 
tohto územia – miestnej účelovej komunikácie na dopravu ťažkými vozidlami, ale len na účely 
osobnej dopravy s výnimkami pre využitie na dopravu pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Obec 
Malý Cetín predložila do územného konania aj podanie titulované ako „Doplnenie záväzného 
stanoviska stavebného úradu pre územné konanie“, ktorým doplnila záväzné stanovisko v zmysle § 
34, § 120 v súlade s § 140b Stavebného zákona o kópiu grafickej časti územného plánu obce Malý 
Cetín týkajúcej sa ochrany prírody a tvorby krajiny, z ktorej má byť zrejmé, že navrhovaná činnosť by 
negatívne zasahovala do biocentra miestneho významu, biokoridoru regionálneho významu, 
biokoridoru miestneho významu, tým, že má nimi priamo prechádzať doprava. Projekt má byť 
výslovne v rozpore s platným územným plánom obce Malý Cetín, a preto je potrebné ho v 
navrhovanom rozsahu zamietnuť. 
 
Z obsahu nesúhlasných stanovísk obce Malý Cetín je zrejmé, že dotknutý orgán posudzoval stavbu 
akoby z pozície stavebného úradu, pričom sa odvolával na postupy podľa stavebného zákona. 
V zmysle § 19 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad posúdil podanie obce Malý Cetín podľa 
obsahu. Stavebný úrad sa domnieva, že uvedené požiadavky mali povahu námietok účastníka 
konania, nie dotknutého orgánu. Tieto požiadavky nemožno považovať za záväzné, nakoľko nespĺňajú 
požiadavky na obsah záväzných stanovísk podľa § 140b a tiež podľa § 140a ods. 4 stavebného zákona. 
Z nižšie uvedených dôvodov stavebný úrad na obsah nesúhlasného stanoviska v konaní neprihliadol, 
námietkam nevyhovel a obci Malý Cetín nepriznal postavenie účastníka konania. 
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Aby osoba bola účastníkom konania, musí byť nositeľom zákonného práva, právom chráneného 
záujmu alebo povinnosti a o takomto práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti musí byť 
oprávnený rozhodovať správny orgán. Osobitné zákony ustanovujú podmienky, ktoré musí osoba 
spĺňať, aby bola nositeľom zákonného práva alebo povinnosti. V tejto súvislosti osobitné predpisy 
ustanovujú kto a za akých podmienok je nositeľom takéhoto zákonného práva alebo povinnosti. To 
znamená, že správny orgán je pri určovaní účastníkov konania povinný vždy, počas celého konania 
skúmať, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v 
správnom konaní rozhodnúť. Správny orgán skúmaním osobitného zákona, ktorý upravuje procesný 
postup správneho orgánu v stavebnom konaní, priznáva postavenie účastníka konania ako ďalšej 
osobe, ktorým toto postavenie vyplýva. 
 
Vzhľadom na uvedené obec Malý Cetín nie je právnickou osobou, ktorej vlastnícke alebo iné práva k 
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté. Obec Malý Cetín nie je ani tá, o ktorej právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo ktorej práva, právom chránené záujmy alebo 
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, nakoľko nespĺňa ani jednu z hmotnoprávnych 
podmienok určených stavebným zákonom pre účasť v územnom konaní. Obec Malý Cetín nemá 
vlastnícke právo k dotknutým pozemkom a stavbám, ani k susedným pozemkom a stavbám a teda ani 
jej vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám nie sú územným rozhodnutím 
o využívaní územia a umiestnení stavby dotknuté. Toto právo majú vlastníci a spoluvlastníci uvedení 
na LV dotknutých a susedných pozemkov a stavieb, pričom stavebný úrad pri posudzovaní vychádzal 
z údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. 
 
„Iné právo“, ktoré by obci Malý Cetín zakladalo v zmysle ust. § 139 stavebného zákona postavenie 
účastníka konania rovnako nebolo preukázané, nakoľko do konania neboli doložené listiny, z ktorých 
by vyplývali práva z nájomnej zmluvy ani z dohody o budúcej kúpnej zmluve ani práva vyplývajúce 
z vecného bremena na dotknuté alebo susedné pozemky a stavby na nich. 
 
Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 
Z uvedeného vyplýva, že prakticky ktokoľvek sa môže domáhať postavenia účastníka konania, až do 
času kým stavebný úrad jeho účasť na konaní nevylúči rozhodnutím. 
Rozhodnutie o využívaní územia môže zasiahnuť do práv obce, katastrálneho územia ktorej sa 
využívanie územia a umiestnenie stavby dotýka. V uvedenom prípade, sa však územné konanie 
netýka katastrálneho územia obce Malý Cetín.  
 
Z charakteristiky rozhodnutia o umiestnení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba 
priamo nerealizuje, nakoľko k jej realizácii dochádza až na základe stavebného povolenia, to znamená 
osobitného rozhodnutia vydaného v stavebnom konaní, čím nemôže dôjsť reálne k porušeniu práv 
obce Malý Cetín. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa reálne do práva obce Malý Cetín nezasahuje a 
toto žiadnym spôsobom nemôže narušiť. Vytvára sa ním len právny základ pre rozhodnutie o 
realizácii stavby, ku ktorej môže, ale nemusí v budúcnosti ani dôjsť. Ak teda po rozhodnutí o využívaní 
územia nasleduje ešte ďalšie rozhodnutie, až na základe ktorého môže byť ťažba uskutočňovaná 
a stavba realizovaná nemôže byť samotným rozhodnutím o využívaní územia obec Malý Cetín priamo 
dotknutá na svojich právach. Vzhľadom na uvedené v tomto štádiu konania nie je hospodárne riešiť 
podmienky využívania cestnej infraštruktúry naprieč viacerými obcami pri transporte vyťaženej 
suroviny. Tieto skutočnosti, vrátane posudzovania intenzity a rozsahu dopravy uskutočňovanej z 
parciel, ktoré sú predmetom tohto územného rozhodnutia, budú prejednávané v stavebnom konaní.  
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V predmetnom územnom konaní sa nerozhoduje o umiestnení stavby na území katastra obce Malý 
Cetín, preto je námietka nesúhlasu s umiestnením stavby na území katastra obce Malý Cetín 
nedôvodná. Stavebnému úradu tiež nie je zrejmé, z čoho konkrétne obec Malý Cetín dovodzuje, že 
územný plán obce Malý Cetín nepredpokladá dopravné využitie tohto územia – miestnej účelovej 
komunikácie na dopravu ťažkými vozidlami, ale len na účely osobnej dopravy s výnimkami pre 
využitie na dopravu pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy, keďže táto skutočnosť z neho nevyplýva. 
Rovnako Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom záverečnom stanovisku k navrhovanému 
zámeru navrhovateľa uviedlo, že navrhnutá dopravná trasa z hlukových a emisných vplyvov nebude 
negatívne nadmerne vplývať na obytnú zónu dotknutých obcí Vinodol, Malý Cetín a Veľký Cetín. 
Zároveň stavebný úrad nepozná ani žiadne iné dôvody, pre ktoré má byť využitie územia 
a umiestnenie stavby v rozpore s platným územným plánom obce Malý Cetín.  
 
Stavebný úrad zároveň na preukázanie nedôvodnosti námietky obce Malý Cetín poukazuje aj na 
Dopravnú štúdiu „Prieskum  na križovatke v Malom Cetíne – kapacitné posúdenie križovatky“ 
spracovanú Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
Katedrou cestnej a mestskej dopravy z júla 2020, ktorú predložil Navrhovateľ na základe námietky 
vznesenej obcou Malý Cetín za účelom posúdenia vplyvu realizácie zámeru „Ťažba štrkopieskov 
Vinodol“ (ďalej ako „Dopravná štúdia – Malý Cetín“). V Dopravnej štúdii – Malý Cetín bola dotknutá 
križovatka cesty III. triedy 1641 a ul. Riečna v k.ú. obce Malý Cetín (ďalej ako „dotknutá križovatka“) 
z dôvodu zmeny intenzity dopravy kapacitne posúdená pre súčasný aj budúci stav. V závere 
predmetnej štúdie spracovateľ konštatuje, že posudzovaná križovatka bude kapacitne vyhovovať 
zaťaženiu v roku 2021 (so stupňom A kvality dopravných prúdov), t. j. realizovaný zámer nebude 
ovplyvňovať možnosť účastníkov premávky prejsť posudzovanou križovatkou. Rovnaký záver 
spracovateľ konštatoval aj pre budúce obdobie – rok 2041, v ktorom sa nepredpokladá zmena stupňa 
kvality pohybu. Z uvedeného vyplýva, že plánovaný zámer „Ťažba štrkopieskov Vinodol“ a s tým 
spojený nárast prepráv prechádzajúcich dotknutou križovatkou nebude mať výrazný vplyv na 
plynulosť dopravy na dotknutej križovatke. 
 
K uvedenému sa vo Vyjadrení zo dňa 08.10.2020 vyjadril aj Okresný úrad Nitra, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií 
miestnej štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý uviedol, že predmetná stavba sa 
priamo nenapája na cestu III/1641, ale na účelovú komunikáciu, ktorá je následne napojená na cestu 
III/1641 v k.ú. Malý Cetín a vzhľadom na posúdenie Dopravnej štúdie – Malý Cetín, o ktoré ho 
požiadal navrhovateľ z dôvodu realizácie zámeru, ktorý je predmetom tohto rozhodnutia, a ktorého 
dopravné napojenie bude vedené po existujúcich účelových komunikáciách v k.ú. Veľký Kýr, Veľký 
Cetín a Malý Cetín konštatoval, že na základe výsledkov kapacitného posúdenia na posudzovanej 
križovatke je dostatočná rezerva pre prípadné navýšenie intenzity dopravy v budúcnosti v súvislosti 
s ťažbou štrkopieskov. Vzhľadom na uvedené, Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií nemá námietky k predloženému návrhu za dodržania podmienok, ktoré sú 
uvedené v bode 2.20. tohto rozhodnutia ako záväzné podmienky príslušného dotknutého orgánu.  
 
Obec Malý Cetín svoje ďalšie podanie - Doplnenie záväzného stanoviska stavebného úradu pre 
územné konanie“ - uskutočnila s odvolaním sa na zákonné ustanovenia Stavebného zákona, 
konkrétne § 34, § 120 a § 140b. Je však potrebné uviesť, že § 120 Stavebného zákona sa nevzťahuje a 
ani nemôže vzťahovať na dané územné konanie. Podľa § 120 ods. 1 Stavebného zákona, pri stavbách 
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letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách 
dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách 
podliehajúcich integrovanému povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia 
prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových 
budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín 
vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania 
a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov 
(ďalej len „špeciálne stavebné úrady“). Jednak je potrebné upozorniť, že i v prípadoch konaní o 
povolení niektorej zo stavieb uvedenej v predchádzajúcej vete pred špeciálnym stavebným úradom je 
obciam ako všeobecným stavebným úradom ponechaná kompetencia na vykonanie územného 
konania a vydanie územného rozhodnutia aj pri takýchto stavbách. Na druhej strane stavebný úrad 
zdôrazňuje, že stavba, pre ktorú je vedené územné konanie „ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, 
technické zázemie, technologická linka“ nezodpovedá definícii žiadnej zo stavieb vymenovaných v § 
120 ods. 1 Stavebného zákona. Tzn., že na vymedzenom územní nebudú uskutočňované žiadne 
stavby, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel  (t.j. podzemných priestorov vytvorených 
banskou činnosťou) a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, 
strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach.  
 
Obec Malý Cetín svoje stanovisko taktiež opiera o ustanovenie § 140b Stavebného zákona a aj v 
samom texte klasifikuje svoje stanovisko ako „záväzné´“. Ustanovenie § 140b Stavebného zákona 
nadväzuje na § 140a Stavebného zákona, ktorý vymedzuje tzv. dotknuté orgány oprávnené podávať 
záväzné stanoviská. Vychádzajúc z dikcie označeného zákonného ustanovenia, dotknutým orgánom 
podľa tohto zákona je a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy 
uvedené v § 126 ods. 1 Stavebného zákona, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho 
jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí, b) 
obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej 
území, c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to 
ustanovuje osobitný predpis. Obec Malý Cetín nespĺňa podmienky ani jedného z bodov a) až c), preto 
nie je dotknutým orgánom. Obec Malý Cetín nie je vlastníkom sietí a zariadení technického vybavenia 
územia ani iná právnická osoba v zmysle osobitného predpisu. Rovnako sa konanie netýka pozemku 
alebo stavby na území obce Malý Cetín. Rovnako nie je orgánom verejnej správy, ktorý je správnym 
orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 Stavebný zákon..  
 
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona 
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy 
chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez 
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. Aj s 
ohľadom na definičné kritéria ustanovené pre spojenie záväzné stanovisko v § 140b ods. 1 
stavebného zákona je zrejmé, že podanie obce Malý Cetín nepredstavuje záväzné stanovisko.  
 
Obec Malý Cetín zároveň uviedla, že navrhovaná činnosť by negatívne zasahovala do biocentra 
regionálneho významu, biocentra miestneho významu, biokoridoru regionálneho významu, 
biokoridoru miestneho významu, tým, že sa má nimi priamo uskutočňovať doprava.  
 
Podľa § 2 ods. 2 a Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny územný systém ekologickej 
stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, 
ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému 
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 
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miestneho významu. Podľa § 25 ods. 1 až 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä 
miestneho alebo regionálneho významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený krajinný prvok. 
Na území chráneného krajinného prvku platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Stupeň 
ochrany chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej 
ochrane ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a 
časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16 
Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že z listín predložených obcou Malý Cetín nevyplýva, že na grafickej časti 
územného plánu obce Malý Cetín vyznačené biocentrá regionálneho významu, biocentrá miestneho 
významu, biokoridory regionálneho významu, biokoridory miestneho významu by boli vyhlásené za 
chránený krajinný prvok, použitím výkladu opakom možno uviesť, že na tomto území platí prvý 
stupeň ochrany, na ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa 
druhej časti Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Možnosti dopravných trás určených 
na transport štrku a vysporiadanie sa s vplyvmi takejto prepravy na okolité územie boli popísané a 
riešené v Záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia SR č. 1295/2018-1.7/mo zo dňa 
25.04.2018, ktoré rozhodnutie nebolo napadnuté opravným prostriedkom - rozkladom.  S apelom na 
vyššie uvedené je možné konštatovať, že projekt navrhovateľa nie je v rozpore s ustanoveniami o 
všeobecnej ochrane prírody a krajiny, využívanie územia a umiestnenie stavby nepredstavuje taký 
zásah do životného prostredia, ktorý by ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v 
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a 
zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v 
záujmovom území. Tiež vyjadrenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia sú kladné. 
 
Stavebný úrad podaniam z uvedených dôvodov nevyhovel a Obci Malý Cetín rozhodnutím 
o nepriznaní postavenia účastníka konania č. 14/2021-002-Rf zo dňa 20.01.2021 nepriznal postavenie 
účastníka konania. 
 
Obec Veľký Cetín zastúpená starostom obce Ing. Františkom Mészárosom, podala listom zo dňa 
22.01.2019 nasledovné stanovisko a námietky: „Prevažná časť objektov SO 01 až 80 15 je umiestnená 
v katastri obce Vinodol, voči ich umiestneniu Obec Veľký Cetín nemá námietky. Projektová 
dokumentácia nerieši distribučnú koncovku vyťaženého štrkopiesku od miesta ťažby po napojenie na 
verejnú štátnu cestnú sieť. Predložená projektová dokumentácia pre jej posúdenie nie je dostatočná. 
Podľa situácie trasovania dopravné napojenie začína v ťažobnom priestore v katastri obce Vinodol, 
pokračuje v katastri obce Veľký Cetín a je ukončená v katastri obce Malý Cetín po prechode cez rieku 
Nitra asi po 200 m sa napája na štátnu cestu III/05137. V našom katastri je trasa vedená 
pravdepodobne po účelovej asfaltovej komunikácii popri päte hrádze rieky Nitra. Na situácii je 
nesprávne uvedené, že sa jedná o štátnu cestu III/05137. V skutočnosti je to účelová obslužná 
komunikácia pre obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov a na osobnú dopravu. Skladba 
vozovky neumožňuje sústavné zaťaženie ťažkými vozidlami. Šírkové pomery taktiež nezodpovedajú 
obojsmernej premávke. Upozorňuje, že komunikácia je v ochrannom pásme rieky Nitra a situovaná 
priamo pri päte hrádze. Hrozí nebezpečenstvo, pri vysokej a intenzívnej záťaži, narušenia podložia a 
samotnej päty hrádze. Žiadame prepracovať projektovú dokumentáciu nasledovne: presne určiť 
trasovanie prístupu k ťažobnému priestoru v našom katastri, reálne vymedziť dotknuté pozemky s 
predbežným súhlasom ich majiteľov, určiť intenzitu dopravy na naprojektovaných trasách, počet 
vozidiel za deň a ich tonáž, určiť šírku budúcej obslužnej komunikácie.“ Navrhnuté trasovanie z vyššie 
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uvedených dôvodov považujú za nereálne a nesúhlasia s ním. Záverom námietok uviedli, že obec 
Veľký Cetín je zároveň špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie miestnej obslužnej komunikácie. 
 
Obec Veľký Cetín ďalej adresovala stavebnému úradu podanie označené ako Záväzné stanovisko, č. 
21-1/2019 zo dňa 22.01.2019 a Doplnenie Záväzného stanoviska č. 21-2/2019 zo dňa 17.04.2019. 
Obec Veľký Cetín nesúhlasila s umiestnením stavby v katastri obce Veľký Cetín, okres Nitra na 
pozemkoch parc. č.: líniová stavba, podľa PD pre územné konanie, kat. územie Veľký Cetín, stavebník: 
Slovenské Štrkopiesky s.r.o., č. 18 Veľký Slavkov. Obec uviedla, že projekt nie je v súlade s územným 
plánom obce Veľký Cetín. Územný plán obce údajne nepredpokladá dopravné využitie tohto územia 
– miestnej účelovej komunikácie na dopravu ťažkými vozidlami, ale len na účely osobnej dopravy s 
výnimkami pre využitie na dopravu pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Obec Veľký Cetín 
predložila do územného konania aj podanie titulované ako „Doplnenie záväzného stanoviska 
stavebného úradu pre územné konanie“, ktorým doplnila záväzné stanovisko v zmysle § 34, § 120 v 
súlade s § 140b Stavebného zákona o kópiu grafickej časti územného plánu obce Veľký Cetín 
týkajúcej sa ochrany prírody a tvorby krajiny, z ktorej má byť zrejmé, že navrhovaná činnosť by 
negatívne zasahovala do biocentra regionálneho významu, biocentra miestneho významu, 
biokoridoru regionálneho významu, biokoridoru miestneho významu, tým, že má nimi priamo 
prechádzať doprava. Projekt má byť výslovne v rozpore s platným územným plánom obce Veľký 
Cetín, a preto je potrebné ho v navrhovanom rozsahu zamietnuť.  
 
Z obsahu nesúhlasných stanovísk obce Veľký Cetín je zrejmé, že dotknutý orgán posudzoval stavbu 
akoby z pozície stavebného úradu, pričom sa odvolával na postupy podľa stavebného zákona. 
V zmysle § 19 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad posúdil podanie obce Malý Cetín podľa 
obsahu. Stavebný úrad sa domnieva, že uvedené požiadavky mali povahu námietok účastníka 
konania, nie dotknutého orgánu. Tieto požiadavky nemožno považovať za záväzné, nakoľko nespĺňajú 
požiadavky na obsah záväzných stanovísk podľa § 140b a tiež podľa § 140a ods. 4 stavebného zákona. 
Z nižšie uvedených dôvodov stavebný úrad na obsah nesúhlasného stanoviska v konaní neprihliadol, 
námietkam nevyhovel a obci Malý Cetín nepriznal postavenie účastníka konania. 
 
Aby osoba bola účastníkom konania, musí byť nositeľom zákonného práva, právom chráneného 
záujmu alebo povinnosti a o takomto práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti musí byť 
oprávnený rozhodovať správny orgán. Osobitné zákony ustanovujú podmienky, ktoré musí osoba 
spĺňať, aby bola nositeľom zákonného práva alebo povinnosti. V tejto súvislosti osobitné predpisy 
ustanovujú kto a za akých podmienok je nositeľom takéhoto zákonného práva alebo povinnosti. To 
znamená, že správny orgán je pri určovaní účastníkov konania povinný vždy, počas celého konania 
skúmať, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v 
správnom konaní rozhodnúť. Správny orgán skúmaním osobitného zákona, ktorý upravuje procesný 
postup správneho orgánu v stavebnom konaní, priznáva postavenie účastníka konania ako ďalšej 
osobe, ktorým toto postavenie vyplýva. 
 
Vzhľadom na uvedené obec Veľký Cetín nie je právnickou osobou, ktorej vlastnícke alebo iné práva k 
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté. Obec Veľký Cetín nie je ani tá, o ktorej právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo ktorej práva, právom chránené záujmy alebo 
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
 
„Iné právo“, ktoré by obci Veľký Cetín zakladalo v zmysle ust. § 139 stavebného zákona postavenie 
účastníka konania rovnako nebolo preukázané, nakoľko do konania neboli doložené listiny, z ktorých 
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by vyplývali práva z nájomnej zmluvy ani z dohody o budúcej kúpnej zmluve ani práva vyplývajúce 
z vecného bremena na dotknuté alebo susedné pozemky a stavby na nich. 
  
Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 
Z uvedeného vyplýva, že prakticky ktokoľvek sa môže domáhať postavenia účastníka konania, až do 
času kým stavebný úrad jeho účasť na konaní nevylúči rozhodnutím. 
 
Rozhodnutie o využívaní územia môže zasiahnuť do práv obce, katastrálneho územia ktorej sa 
využívanie územia a umiestnenie stavby dotýka. V uvedenom prípade, sa však územné konanie 
netýka katastrálneho územia obce Veľký Cetín.  
 
Z charakteristiky rozhodnutia o umiestnení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba 
priamo nerealizuje, nakoľko k jej realizácii dochádza až na základe stavebného povolenia, to znamená 
osobitného rozhodnutia vydaného v stavebnom konaní, čím nemôže dôjsť reálne k porušeniu práv 
obce Veľký Cetín. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa reálne do práva obce Veľký Cetín nezasahuje 
a toto žiadnym spôsobom nemôže narušiť. Vytvára sa ním len právny základ pre rozhodnutie o 
realizácii stavby, ku ktorej môže, ale nemusí v budúcnosti ani dôjsť Ak teda po rozhodnutí o využívaní 
územia nasleduje ešte ďalšie rozhodnutie, až na základe ktorého môže byť ťažba uskutočňovaná 
a stavba realizovaná nemôže byť samotným rozhodnutím o využívaní územia obec Veľký Cetín 
priamo dotknutá na svojich právach. Vzhľadom na uvedené v tomto štádiu konania nie je hospodárne 
riešiť podmienky využívania cestnej infraštruktúry naprieč viacerými obcami pri transporte vyťaženej 
suroviny. Tieto skutočnosti, vrátane posudzovania intenzity a rozsahu dopravy uskutočňovanej z 
parciel, ktoré sú predmetom tohto územného rozhodnutia, budú prejednávané v stavebnom konaní.  
   
V predmetnom územnom konaní sa nerozhoduje o umiestnení stavby na území katastra obce Veľký 
Cetín, preto je námietka nesúhlasu s umiestnením stavby na území katastra obce Veľký Cetín 
nedôvodná. Stavebnému úradu nie je rovnako zrejmé, z čoho konkrétne obec Veľký Cetín dovodzuje, 
že územný plán obce Veľký Cetín nepredpokladá dopravné využitie tohto územia – miestnej účelovej 
komunikácie na dopravu ťažkými vozidlami, ale len na účely osobnej dopravy s výnimkami pre 
využitie na dopravu pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy, keďže táto skutočnosť z neho nevyplýva. 
Rovnako Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom záverečnom stanovisku k navrhovanému 
zámeru navrhovateľa uviedlo, že navrhnutá dopravná trasa z hlukových a emisných vplyvov nebude 
negatívne nadmerne vplývať na obytnú zónu dotknutých obcí Vinodol, Malý Cetín a Veľký Cetín. 
Zároveň stavebný úrad nepozná ani žiadne iné dôvody, pre ktoré má byť využitie územia 
a umiestnenie stavby v rozpore s platným územným plánom obce Malý Cetín.  
 
Obec Veľký Cetín svoje ďalšie podanie - Doplnenie záväzného stanoviska stavebného úradu pre 
územné konanie“ - uskutočnila s odvolaním sa na zákonné ustanovenia Stavebného zákona, 
konkrétne § 34, § 120 a § 140b. Je však potrebné uviesť, že § 120 Stavebného zákona sa nevzťahuje a 
ani nemôže vzťahovať na dané konanie. Podľa § 120 ods. 1 Stavebného zákona, pri stavbách letísk, 
stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na 
dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich 
integrovanému povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke 
banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, 
strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú 
pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a 
vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov 
(ďalej len „špeciálne stavebné úrady“). Jednak je potrebné upozorniť, že i v prípadoch konaní o 
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povolení niektorej zo stavieb uvedenej v predchádzajúcej vete pred špeciálnym stavebným úradom je 
obciam ako všeobecným stavebným úradom ponechaná kompetencia na vykonanie územného 
konania a vydanie územného rozhodnutia aj pri takýchto stavbách. Na druhej strane stavebný úrad 
zdôrazňuje, že stavba, pre ktorú je vedené územné konanie „ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, 
technické zázemie, technologická linka“ nezodpovedá definícii žiadnej zo stavieb vymenovaných v § 
120 ods. 1 Stavebného zákona. Tzn., že na vymedzenom územní nebudú uskutočňované žiadne 
stavby, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel  (t.j. podzemných priestorov vytvorených 
banskou činnosťou) a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, 
strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach.  
 
Obec Veľký Cetín svoje stanovisko taktiež opiera o ustanovenie § 140b Stavebného zákona a aj v 
samom texte klasifikuje svoje stanovisko ako „záväzné´“. Ustanovenie § 140b Stavebného zákona 
nadväzuje na § 140a Stavebného zákona, ktorý vymedzuje tzv. dotknuté orgány oprávnené podávať 
záväzné stanoviská. Vychádzajúc z dikcie označeného zákonného ustanovenia, dotknutým orgánom 
podľa tohto zákona je a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy 
uvedené v § 126 ods. 1 Stavebného zákona, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho 
jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí, b) 
obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej 
území, c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to 
ustanovuje osobitný predpis. Obec Veľký Cetín nespĺňa podmienky ani jedného z bodov a) až c), 
preto nie je dotknutým orgánom. Obec Veľký Cetín nie je vlastníkom sietí a zariadení technického 
vybavenia územia ani iná právnická osoba v zmysle osobitného predpisu. Rovnako sa konanie netýka 
pozemku alebo stavby na území obce Veľký Cetín. Rovnako nie je orgánom verejnej správy, ktorý je 
správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 Stavebný zákon. 
 
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona 
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy 
chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez 
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. Aj s 
ohľadom na definičné kritéria ustanovené pre spojenie záväzné stanovisko v § 140b ods. 1 
stavebného zákona je zrejmé, že podanie obce Veľký Cetín nepredstavuje záväzné stanovisko.  
 
Obec Veľký Cetín zároveň uviedla, že navrhovaná činnosť by negatívne zasahovala do biocentra 
regionálneho významu, biocentra miestneho významu, biokoridoru regionálneho významu, 
biokoridoru miestneho významu, tým, že má nimi priamo uskutočňovať doprava.  
 
Podľa § 2 ods. 2 a Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny územný systém ekologickej 
stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, 
ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému 
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 
miestneho významu. Podľa § 25 ods. 1 až 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä 
miestneho alebo regionálneho významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený krajinný prvok. 
Na území chráneného krajinného prvku platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Stupeň 
ochrany chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej 
ochrane ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a 
časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16 
Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).  
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Vzhľadom na skutočnosť, že z listín predložených obcou Veľký Cetín nevyplýva, že na grafickej časti 
územného plánu obce Veľký Cetín vyznačené biocentrá regionálneho významu, biocentrá miestneho 
významu, biokoridory regionálneho významu, biokoridory miestneho významu by boli vyhlásené za 
chránený krajinný prvok, použitím výkladu opakom možno uviesť, že na tomto území platí prvý 
stupeň ochrany, na ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa 
druhej časti Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Možnosti dopravných trás určených 
na transport štrku a vysporiadanie sa s vplyvmi takejto prepravy na okolité územie boli popísané a 
riešené v Záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia SR č. 1295/2018-1.7/mo zo dňa 
25.04.2018, ktoré rozhodnutie nebolo napadnuté opravným prostriedkom - rozkladom.  
 
S apelom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že projekt navrhovateľa nie je v rozpore s 
ustanoveniami o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, využívanie územia a umiestnenie stavby 
nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by ohrozoval životné prostredie a zdravie 
obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o 
životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími 
podkladmi v záujmovom území. Tiež vyjadrenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia sú kladné. 
 
Stavebný úrad podaniam z uvedených dôvodov nevyhovel a Obci Veľký Cetín rozhodnutím 
o nepriznaní postavenia účastníka konania č. 14/2021-001-Rf zo dňa 20.01.2021 nepriznal postavenie 
účastníka konania. 
 
Stavebný úrad zároveň dáva do pozornosti, že požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného 
dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, budú riešené v rámci stavebného 
konania a zapracované do stavebného povolenia. Predmetom nadväzujúceho povoľovacieho 
konania, stavebného konania, bude aj dopravno - kapacitné posúdenie komunikačnej siete 
s ohľadom na budúci komplex stavieb a činnosti realizovanej navrhovateľom na pozemkoch, ktoré sú 
predmetom tohto územného konania.  V územnom konaní o umiestnení stavby a využívaní územia sa 
stavebný úrad aj navrhovateľ náležite vysporiadal s napojením predmetnej stavby, o ktorú v konaní 
ide, na pozemné komunikácie a to žiadosťou a následným rozhodnutím obce Veľký Kýr, ktorej 
pozemky a pozemné komunikácie v jej vlastníctve a správe bezprostredne susedia so stavbou, ktorá 
je predmetom tohto územného rozhodnutia a budú slúžiť na zabezpečenie prístupu k stavbe. 
 
Iní účastníci konania ani ďalšie subjekty v uskutočnenom konaní neuplatnili žiadne námietky k 
vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia. Vyjadrenia a 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí, ktorí vo svojich stanoviskách uviedli 
podmienky sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
V zmysle § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, 
možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití 
územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Týmto iným právom sa v 
zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej 
zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z 
ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena 
spojeného s pozemkom alebo stavbou, právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, užívanie 
pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo 
jej zmenu. Splnenie tejto povinnosti sa preukazuje doložením dokladov, ktoré potvrdzujú práva a 
povinnosti k nehnuteľnostiam. Ide o výpisy z listov vlastníctva alebo ich kópie, ktoré sú v zmysle 
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zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov verejnými listinami (ďalej len 
„katastrálny zákon“), alebo ide o doklady deklarujúce „iné právo“ podľa § 139 ods. 1 stavebného 
zákona. Za účelom splnenia stanovených podmienok navrhovateľ predložil v územnom konaní výpis z 
listu vlastníctva, na ktorom sú evidované parcely, o ktorých sa koná v tomto územnom konaní a ktorý 
list vlastníctva je použiteľný na právne účely a zároveň aj Zmluvu o budúcej zmluve o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenú dňa 23.01.2018 medzi Ing. Milanom Klímom ako 
budúcim predávajúcim, ktorý je podielovým spoluvlastníkom pozemkov a navrhovateľom ako 
budúcim kupujúcim. S ohľadom na obsah týchto príloh je možné konštatovať, že navrhovateľ je 
oprávnený žiadať o vydanie územného rozhodnutia na dotknuté parcely. 
 
Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu 
stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia tie 
podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby.  
 
Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri využívaní 
územia, výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených 
dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie. 
 
Podľa § 71 ods. 1 písm. b) stavebného zákona,  terénne úpravy a práce vyžadujú povolenie 
stavebného úradu, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, ťažobné a im 
podobné alebo s nimi súvisiace práce. Povoľovanie ťažobnej činnosti navrhovateľa nepodlieha 
stavebnému úradu, ale je v pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy (banských úradov) podľa 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov. Vzhľadom na uvedené stavebný úrad nemá kompetenciu upustiť od povolenia ťažobných 
prác v zmysle § 71 ods. 2  stavebného zákona.  
 
Podľa § 56 písm. a) stavebného zákona,  stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 
banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a 
skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských 
predpisov. S ohľadom na skutočnosť, že ani jeden zo stavebných objektov nezodpovedá vymedzeniu 
subsumovanému do ustanovenia § 56 písm. a) stavebného zákona, stavebný úrad je príslušný aj na 
vydanie stavebného povolenia pre stavby, pre ktoré sa vydáva predmetné územné rozhodnutie. 
 
Ochrana práv účastníkov konania vyplývajúca z osobitných predpisov je zabezpečená a zohľadnená v 
podmienkach rozhodnutia. 
 
Dokumentáciu vypracoval projektant s odbornou spôsobilosťou, tak ako je ustanovené v § 45 ods. 4 
stavebného zákona. 
 
Podľa ustanovenia  § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného 
projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Dokumentácia a jej technické riešenie spĺňa 
náležitosti ustanovenia § 43d stavebného zákona. 
 
Na základe hore uvedeného a na základe výsledkov konania  bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku rozhodnutia. 
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Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia: 
- návrh navrhovateľa na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 22.10.2018 
- plnomocenstvo udelené spoločnosťou SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s.r.o. (zastúpený) spoločnosti 

Procer s.r.o., (zástupca) dňa 15.08.2018 
- 2 x projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu  
- Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenú dňa 

23.01.2018 medzi Ing. Milanom Klímom ako budúcim predávajúcim a navrhovateľom ako 
budúcim kupujúcim 

- výpis z listu vlastníctva č. 1844, k.ú. Horný Vinodol  
- Stanovisko obce Veľký Cetín k územnému konaniu z 22.01.2019, č. 21-1/2019   
- Stanovisko obce Malý Cetín k územnému konaniu z 22.01.2019, č. 4-1/2019   
- Záväzné stanovisko, Obec Veľký Cetín č. 21-1/2019 zo dňa 22.01.2019 
- Záväzné stanovisko, Obec Malý Cetín č. 4-2/2019 zo dňa 22.01.2019  
- Žiadosť obce Veľký Kýr zo dňa 03.12.2018, č. S 2018/00370; R 2018/003580 
- záväzné prehlásenia navrhovateľa zo dňa 13.12.2018, adresované obci Veľký Kýr 
- Doplnenie Záväzného stanoviska, Obec Veľký Cetín č. 21-2/2019 zo dňa 17.04.2019 
- Doplnenie Záväzného stanoviska, Obec Malý Cetín č. 4-3/2019 zo dňa 17.04.2019 
- Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Nitra o začatí správneho konania o nevyhnutnosti 

vykonania archeologického výskumu a upustenie od ústneho rokovania zo dňa 21.08.2018 
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. KPUNR-2018/16916-2/66854/NIK zo 

dňa 21.08.2018 
 
  
- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. KPUNR-2018/16916-4/72826/NIK zo dňa 

12.09.2018 
- Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-NR-OSZP3-2018/034267-02-F14 zo dňa 
04.09.2018, aktualizované záväzným stanoviskom k umiestneniu stavby č. OU-NR-OSZP3-
2020/041590-02-F14 zo dňa 04.11.2020 

- Stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-NR-OSZP3-2018/034266-02/F47 zo dňa 
03.10.2018  

- Stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 13.02.2019, potvrdené 
vyjadrením č. RD 3454/2020 zo dňa 04.11.2020  

- Vyjadrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úradu správy majetku štátu, agentúry 
správy majetku zo dňa 20.08.2018, č. ASM-50-2173/2018, aktualizované v stanovisku č. ASM-41-
2537/2020 zo dňa 04.11.2020 

- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, č. HZP/A/2018/02397 zo dňa 
19.09.2018 

- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR2-
2018/000470-002 zo dňa 09.10.2018, potvrdené stanoviskom č. ORHZ-NR2-2020/001257-002 zo 
dňa 11.11.2020 

- Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor, č. OU-NR-PLO-2018/034324 zo 
dňa 14.09.2018, aktualizované vyjadrením č. OU-NR-PLO1-2020/041545-002 zo dňa 15.12.2020 

- Vyjadrenie SVP š.p. , č. CS SVP OZPN/6247/18/Z/NZ  CZ 28933/2018 zo dňa 4.9.2018 
- Slovak Telekom BA, vyjadrenie č. 6611829691 zo dňa 17.10.2018 + zákresy, aktualizované 

vyjadrením č. 6612031293 zo dňa 06.11.2020 
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- Západoslovenská distribučná BA, č. CD64117/2018 - Ko 180 z 27.08.2018, aktualizované 
vyjadrením č. CD76281/2020 zo dňa 15.10.2020   

- Západoslovenská distribučná BA, č. CD70026/2018 z 20.09.2018 
- SPP distribúcia BA, vyjadrenie č. TD/NS/0357/2018/Či zo dňa 13.09.2018 + zákresy, 

aktualizované vyjadrením č. TD/NS/0264/2020/Ch zo dňa 16.03.2020 
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra č. 74117/2018 zo dňa 04.09.2018, potvrdené 

listom č. 77881-2020 zo dňa 19.10.2020 
- ORANGE Slovensko, a.s. - Michlovský, s. r.o. č. BA-2643/2018 zo dňa 23.08.2018 aktualizované 

dňa 13.11.2011 
- Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zo 
dňa 25.04.2018, č. 1295/2018-1.7/mo 

- Odpoveď Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 26.03.2019, č. OU-NR-OSZP3-
2019/051430-02/F47 na žiadosť o vyjadrenie k PD v rámci územného - ťažba štrkopieskov 
Vinodol- ťažba, technické zázemie technologická linka" 

- vyjadrenie Dopravného úradu so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava zo dňa 
19.09.2018, č. 19466/2018/ROP-002/37081, aktualizované vyjadrením zo dňa 09.11.2020 č. 
21558/2020/ROP-002/51641 

- stanovisko obce Vinodol zo dňa 22.08.2018, č. VIN562/98/2018-1331/2018, potvrdené dňa 
04.11.2019 

 
 
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., č. 1671/2018, 12.11.2018, aktualizované č.1710/2020 

zo dňa 13.11.2020 
- Záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia Okresného úradu Nitra, z dňa 07.01.2019, č. 

OSZP3-2019/010286-002/F07, aktualizované listom č. OU-NR.OSZP3-2020/041526-002 zo dňa 
10.11.2020 

- rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zo dňa 20.03.2019, č. k. OU-NR-
OSZP2-2019/008325, aktualizované odpoveďou zo dňa 03.11.2020 

- návrh monitorovacieho systému kvality podzemných vôd riešiteľskej organizácie ENVIGEO, a.s., 
Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica zo dňa 18.10.2019, vypracovaný na základe objednávky 
navrhovateľa pre ložisko štrkopieskov Vinodol 

- vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave zo dňa 27.02.2020, č. 331-527/2020 
- vyjadrenie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU š.p., riaditeľstvo Odštepného 

závodu Piešťany k prenájmu a užívaniu účelovej komunikácie z 04.09.2018 
- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5614/2020-
1.7/mo; 20561/2020 zo dňa 05.05.2020  

- Rozhodnutie obce Veľký Kýr zo dňa 08.09.2020 č. D2020/003232, S2020/00245 
- Dopravná štúdia  „Prieskum na križovatke v Malom Cetíne – kapacitné posúdenie križovatky“ 
- Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k zámeru 

„Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ zo dňa 
08.10.2020 č. OU-NR-OCDPK-2020/039107-002 

- Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania obci Malý Cetín č. 14/2021-002-Rf zo 
dňa 20.01.2021 

- Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania obci Veľký Cetín 14/2021-001-Rf zo dňa 
20.01.2021 
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- Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania obci Veľký Kýr č. 14/2021-003-Rf zo dňa 
04.02.2021 

 
Neoddeliteľné prílohy:  
Situácia na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500 - overený situačný výkres 
 

Poučenie: 
 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Vinodol, Obecná 473/29, Vinodol.  
 
Podľa § 140c ods. 8 Stavebného zákona, proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, 
územnému rozhodnutiu o využití územia, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu 
(t. j. §§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c  odseku 8 Stavebného zákona je 15 
pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia. 
 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.  
 
 
 
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stav. poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude po dobu 15 dní 
vyvesené a uverejnené spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli Obce Vinodol a internetovej 
stránke https://obec-vinodol.sk/). Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia. 

 
 
 
 

Peter  S t r á ň á k 
starosta obce 

 
Doručí sa: 
Účastníkom konania verejnou vyhláškou (zverejní Obecný úrad obce Vinodol): 
1. SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o., Tatranská 18, Veľký Slavkov, v zast. Procer s. r. o., Slovanská 

2718/1, Nové Mesto nad Váhom 
2. Ing. Milan Klíma, Bělohorská 1683/76, 169 00 Praha 6 - Břevnov, PSČ, Česká republika 
3. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO 31 820 174 
4. Ostatní účastníci konania – známi a neznámi vlastníci dotknutých pozemkov, susedných 

pozemkov a stavieb na nich dotknutých, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté 
 

Dotknutým orgánom jednotlivo: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul. č. 58, Nitra 
2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
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3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, Nitra 
4. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O: BOX 292, Bratislava 1 
5. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60, 

Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60 
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 

969 55 
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 

Nitra 
13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej 

štandardnej údržby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
14. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 
812 35 Bratislava 

15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
16. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19821 05 Bratislava 
17. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
18. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
19. Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr  
20. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 
 
Na vedomie: 

1. Obec Vinodol (k spisu), Obecná 473/29, Vinodol 

2. Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch 

 

 

 

Vyvesené dňa..............................................                         Zvesené dňa................................................ 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby                Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 



O B E C   V I N O D O L 
Obecná 473/29, Vinodol 

 
 

č.  1681/2018-005-Rf  Strana 46 
 
 

 

 

 


