odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Generála Klapku 7, 945 01 Komárno

č.j.:OU-KN-OSZP-2018/008453-18-Do

v Komárne, dňa 20.6.2018

ROZHODUTIE

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29
zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie obce Pribeta a
Čistiareň odpadových vôd Pribeta“ navrhovateľa Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta,
IČO: 00 306 649 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto :
Navrhovaná činnosť
„Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných
predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere je
ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
•

Zariadenie čistiarne odpadových vôd a čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa
vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

•
.

Okolie prevádzky čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00 306 649 (ďalej len
navrhovateľ) predložil dňa 14.5.2018 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti
o životné prostredie (ďalej len OÚ Komárno, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o
posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“ na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.
Predložený zámer navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Oto Tkačov, PhD, autorizovaný
stavebný inžinier, č. reg. 2351*Z*A2, PRESTA spol. s r.o., Na piesku 6, 821 05 Bratislava, PO
BOX 3, 831 54 Bratislava.
Účelom predloženého zámeru navrhovanej činnosti je odvedenia splaškovej odpadovej vody
od producentov znečistenia v obci Pribeta do čistiarne odpadových vôd (ČOV) gravitačným
a výtlačným potrubím. V ČOV bude splašková voda vyčistená a následne odvedená do
recipientu.
Predpokladaná kapacita EO60 = 3000
Kraj Nitriansky, Okres Komárno, Obec Pribeta.
Parcelné čísla.
Kanalizácia:
144/15, 148, 2228/13, 2227, 2223/1, 5782/4, 5802/2, 5756/2, 5756/1, 144/15, 149, 2226/2,
5756/2, 149, 200/1, 201, 2226/2, 2215/1, 2226/2, 21/7, 2226/1, 5808/1, 5805/15, 5809/3, 5809/2,
5811/3, 5811/4, 5813/1, 5815/1, 5816/1, 5817/1, 7272/3, 7273/1, 7273/9, 7273/5, 7273/14,
5756/2, 5802/2, 5802/1, 5756/2, 4957/2, 4957/1, 4946/16, 92, 2223/1, 2220/2, 2229/2, 2232,
4640, 300/1, 2223/16, 400, 262, 2220/2, 4642/2, 4642/1, 1897/1, 1853, 1779/2, 1723/3, 2232,
4625/4, 4610/1, 4585/2, 4492/1, 2128, 2133/1, 2235/1, 2237, 2235/1, 2234, 2236, 2232, 2231/1,
2230, 4640, 2233/1, 2214/1, 429, 2223/1, 2220/2, 2229/2, 483/4, 483/5, 355/74, 355/73, 736,
229/3, 1577/7, 1541/2, 1234/1, 1541/1, 1541/2, 1447, 1448, 1449, 1341/2, 1420/2, 1523.
2229/25; 1474/1, 1445/1, 2219, 1128, 2219, 1408/3, 2220/1, 2222, 2214/1, 914, 2221, 2229/37,
7364/1, 355/66, 355/65, 2215/1, 355/67, 11/95,7279/90, 7317/2, 7317/1, 355/69, 2251/1, 11/95,
7279/90, 11/93, 11/94, 7279/90, 7279/73, 7279/90, 7274/4, 7285/1, 7317/1, 5756/1, 423/1,
144/15, 148, 2228/13, 2227, 58/2, 57, 46/2, 41/2, 9, 2228/8, 41/1, 4717/4, 4717/3, 92, 2223/1,
429, 223/1, 2216, 2220/1, 914, 2220/2, 355/68, 355/70, 355/71, 201, 7285/1, 7317/1, 5756,
423/1, 430, 429.
ČOV - Parcely C – 4984/1; 4988/1; 1988/2; 4989/1; 4989/2; 4995
Stručný opis technického a technologického riešenia
Predmetom predkladaného zámeru je vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v obci Pribeta,
ktorá bude odvádzať splaškové odpadové vody produkované obyvateľmi obce do ČOV.
Navrhovaná činnosť pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:
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Stavebné objekty:
SO 01 Splašková kanalizácia
SO 02 NN prípojky k ČS
SO 03 ČOV
SO 03 1 Prevádzková budova s biologickými reaktormi
SO 03 2 Budova odvodnenia kalu
SO 03 3 Oplotenie
SO 03 4 Spevnené plochy
SO 03 5 Terénne a sadové úpravy
SO 03 6 Inžinierske siete
SO 03 7 Kalojem
Prevádzkové súbory
PS 01 Čerpacie stanice
PS 02 Mechanické predčistenie
PS 03 Biologické čistenie a kalojem
PS 04 Terciárne čistenie
PS 05 Odvodňovanie kalu
PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického
procesu.
Stavebné objekty:
SO 01 Splašková kanalizácia
gravitačná kanalizácia PVC(PP) DN 300 18 460,80 m
DN 250 2 234,50 m
výtlačné potrubia PE-HD DN 80 1 441,40 m
DN 65 582,20 m
Kanalizácia spolu 22 718,90 m
SO 03 ČOV
PS 02 Mechanické predčistenie
Prívod odpadových vôd do areálu ČOV je navrhnutý výtlakom z ČS umiestnenej na kanalizačnej
sieti. Mechanické predčistenie je navrhované pomocou kruhových prútových hrablíc. Zachytené,
odvodnené zhrabky budú sklzom dopravované o poschodie nižšie do kontajnera.

PS 03 Biologické čistenie a kalojem
Biologické čistenie je technologicky navrhnuté ako nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou
stabilizáciou kalu v procese čistenia. Biologické čistenie je navrhnuté v dvoch nezávislých
linkách. Linka biologického čistenia pozostáva z predradenej denitrifikácie, do ktorej je
privádzaná mechanicky predčistená odpadová voda z rozdeľovacieho objektu. Následne
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odpadová voda preteká do nitrifikačného reaktora v ktorom je vsadená dosadzovacia nádrž
kužeľovitého tvaru. Zároveň je v reaktore navrhnutá usmerňovacia stena tak, aby bol plne
aktívny celý objem nitrifikačnej nádrže. Vyčistená odpadová voda bude z dosadzovacej nádrže
odtekať potrubím do terciárneho stupňa čistenia.
V blízkosti prevádzkového objektu s bioreaktormi bude osadený zásobník na kal - Kalojem.
Prebytočný kal bude privedený do nádrže, kde bude osadené čerpadlo odsadenej vody.
Odčerpaním odsadenej vody z kalojemu dôjde ku zahusteniu kalu z 0,5% na cca 4 až 6 % sušiny
kalu. Následne bude možné kal odviezť cisternou na ďalšie spracovanie prípadne likvidáciu.
PS 04 Terciárne čistenie
Terciárne čistenie navrhujeme riešiť pomocou mikrositového bubnového filtra. Filter bude
umiestnený na úrovni terénu v združenom objekte. V združenom objekte je ďalej navrhnutá
čerpacia stanica, do ktorej budú natekať: voda s kalom z filtrácie, prepad z kruhových prútových
hrablíc odsadená voda z kalojemu a v prípade odvodňovania kalu aj vylisovaná odpadová voda.
Navrhovaná činnosť v zmysle zákona o posudzovaní podlieha posudzovaniu podľa prílohy
č. 8, kapitoly č. 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné
siete s kapacitou od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov časť B zisťovacie konanie –
bez limitu.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Komárno, OSŽP, podľa § 23 ods. 1 zákona
o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu
a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na
webovom sídle ministerstva. Dotknutá obec Pribeta informovala o zámere verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým, v dňoch od 17.5.2018 do 8.6.2018.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom doručeným dňa
14.5.2018 Okresný úrad Komárno, OSŽP, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie
od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu bolo vyhovené upustením od variantného
riešenia listom č. OU-KN-OSZP-2018/008453-2 zo dňa 14.5.2018.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu
písomné stanoviská tieto subjekty:
.
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
•

•

•

z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2018/008925 zo dňa
28.5.2018) – k zmene navrhovanej činnosti uvádza nasledovné : Žiadame dbať o ochranu
podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zák.č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon). Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2018/0089342 zo dňa 24.5.2018) k predloženému k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá
pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2018/008994002 zo dňa 4.6.2018) vo svojom stanovisku uvádza: Predmetná činnosť nezasahuje do
chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany
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•

prírody a krajiny je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpis. Nepožadujeme posudzovať podľa zákona.
z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2018/009809-2-Va zo
dňa 14.6.2018) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Zámer obsahuje neaktuálne
údaje týkajúce sa legislatívy štátnej správy ochrany ovzdušia a nesprávne zaradenie
stavby ako zdroja znečisťovania ovzdušia. Posudzovaná činnosť v predloženom zámere
je prevádzka, ktorej súčasťou bude podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z.z.
v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší malý
zdroj znečisťovania ovzdušia. Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia
k zámeru neuplatňujeme ďalšie pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa
zákona.

2. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia (list zo dňa 22.5.2018) vo svojom
stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne
pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a nenavrhujeme, aby zámer bol
posudzovaný podľa zákona.
3. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4,
945 01 Komárno ( list č. OU-KN-OCDPK-2018/005578-3 zo dňa 28.5.2018) nemá
pripomienky a nenavrhuje posudzovanie podľa zákona.
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ-KN1406-001/2018 zo dňa 23.5.2018) z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
5. Ministerstvo životného prostredia SR (list. č. 29984/2018 zo dňa 30.5.2018) vo svojom
stanovisku uvádza: Po realizácii výstavby novej ČOV a kanalizačnej siete v obci dôjde
k zlepšeniu súčasného stavu vo vypúšťaní čistených odpadových vôd. Realizáciou zámeru sa
prispeje k zlepšeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Nepožadujeme posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list. č. RH 2018/1174,
Č.z.2018/6132 zo dňa 8.6.2018) vo svojom záväznom stanovisku súhlasí s predloženým
návrhom navrhovanej činnosti. S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej
činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje
navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Súčasne ukladá plniť nasledovné podmienky:
•

Zariadenie čistiarne odpadových vôd a čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa
vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

•

Okolie prevádzky čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou.

7. HYDROMELIORÁCIE, š.p. ( list č.2892-2/120/2018 z 23.5.2018) vo svojom stanovisku
uvádza: K Čistiarni odpadových vôd sme sa vyjadrili listom č. 2036-2/120/2018 zo dňa
25.4.2018 pre spoločnosť STAVBY-SK, s.r.o., Fialková 8, 945 01 Komárno. K vyústeniu
odpadových vôd z ČOV do odvodňovacieho kanála sme sa vyjadrili listom č. 8042/120/2018 zo dňa 26.2.2016 v rámci stavby „ Pribeta – odkanalizovanie obce
a intenzifikácia ČOV“ pre žiadateľa Ing. Alžbeta Tárnoková, Lesná 56, 945 01 Komárno
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a listom č. 804-4/120/2018 zo dňa 16.3.2016, zaslaným na Okresný úrad Komárno – OSŽP.
Žiadame dodržať podmienky horeuvedených vyjadrení. K hore uvedenému zámeru
navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
8. Obec Pribeta (list č. 316/2018 z 8.6.2018) uvádza: predložený zámer navrhovanej činnosti
bol pre verejnosť vyvesený dňa 17.5.2018 a zvesený dňa 8.6.2018. Obec k predloženému
zámeru nemá pripomienky. Uvedený zámer je v súlade s platným Územným plánom obce.
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Krajský pamiatkový úrad Nitra v zákonom stanovenej lehote k zámeru navrhovanej činnosti
nedoručili písomné stanovisko. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa stanovisko
považuje za súhlasné.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru
od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere,
je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen.
Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Obec Pribeta,, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
2. V zastúpení: STAVBY – SK, s.r.o., Fialková 8, 945 01

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ .Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála
Klapku 7, 945 01 Komárno
3. Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
4. Okresný úrad Komárno, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4,
945 01 Komárno,
5. Okresný úrad Komárno, Odbor krízového riadenia, Nám. M.R. Štefánika 10, 945 01
Komárno
6. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 75
Komárno
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945
9. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II č.8, 946 01 Nitra
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