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

č.j.:OU-KN-OSZP-2018/011027-18-ZI

v Komárne, dňa 28.08.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 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 „príslušný orgán“), vydáva po vykonaní
zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podľa
zámeru navrhovanej činnosti „Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno“,
navrhovateľa Korzo Komárno, s.r.o., Hadovská cesta 6b, 945 01 Komárno, IČO: 51048272 toto
rozhodnutie:
navrhovaná činnosť

„Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno“
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.
Zo stanovísk doručených k predloženému zámeru vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, podľa druhej časti zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia
v prvom stupni územnej ochrany.
3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné
využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie
prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť
a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie
rozprašovania.
4. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a ostatných spolusúvisiacich noriem a predpisov.

5. Z pohľadu leteckej dopravy MVDR SR prekonzultovať predmetný zámer a o záväzné
stanovisko požiadať Dopravný úrad.
6. Doplniť projektovú dokumentáciu o celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou
mapovou prílohou – napojenie areálových komunikácií s vjazdmi/výjazdmi na existujúce
cesty, nasledovné napojenie na cesty vyššej triedy (č. I/63) s pomenovaním príslušných
komunikácií.
7. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
8. Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov.
9. Predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých
komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu.
10. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v blízkosti existujúcej dopravnej
infraštruktúry žiadame vypracovať hlukovú štúdiu.
11. Investor, prípadne jeho právni nástupcovia budú znášať prípadné požiadavky na elimináciu
negatívnych vplyvov z dopravy v plnom rozsahu, nakoľko tieto negatívne vplyvy sú vopred
známe.
12. Je potrebné dodržať koeficienty uvedené v stanovisku Mesta Komárno s dôrazom na
zachovanie zelene.
13. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi.
14. V ďalších stupňoch vypracovať projekt sadových úprav v súlade s platnou legislatívou
a STN noriem v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu
ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre
daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu.
15. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
16. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
17. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
18. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
19. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré majú
oporu v zákone zvážiť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Dňa 18.07.2018 predložil Ing. Arch. Ladislav Vikartovský, FKF design, spol. s r.o.,
Hlavná 14a, 945 04 Komárno Nová Stráž, IČO:36558681 v zastúpení navrhovateľa Korzo
Komárno, s.r.o., Hadovská cesta 6b, 945 01 Komárno, IČO: 51048272 (ďalej len „navrhovateľ“)
v písomnej aj elektronickej forme príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona zámer
navrhovanej činnosti „Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno“, (ďalej len „zámer“),
ktorého spracovateľom je Ing. Arch. Ladislav Vikartovský, FKF design, spol. s r.o., Hlavná 14a,
945 04 Komárno Nová Stráž.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie obchodného centra s názvom KORZO
s parkoviskom a zásobovacou cestou na pozemkoch s parc. č. 3664/17, 3664/2, 3661/1, 3654/5,
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3664/3, 3664/16, 3665/4, 3665/3 v k.ú. Komárno. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sú
predmetné pozemky vedené ako „zastavané plochy a nádvoria“, „ostatné plochy“ a sú
umiestnené v zastavanom území mesta Komárno.
Charakteristické údaje stavby - kapacity:
Zastavaná plocha objektu SO - 01 :
4 500 m²
Obostavaný priestor SO - 01 :
31 500 m³
Zastavaná plocha objektu SO – 02 kiosk :
103,00 m²
Obostavaný priestor SO - 02 :
320 m³
Výška atiky SO - 01 :
7m
Výška atiky SO - 02 :
3,1 m
Počet parkovacích miest pre automobily:
136 ks
Z toho :
6 miest pre osoby ŤZP
Počet miesta na odloženie bicyklov:
24 ks
Počet obchodných jednotiek:
8 ks
Zadaná lokalita objektu sa rozprestiera na okraji mesta Komárna, na ul. Á. Jedlíka. Táto
časť Komárna má frekventovanú automobilovú dopravu, nakoľko sa v okolí nachádza viacero
dôležitých dopravných uzlov.
Obchodné centrum je jednopodlažná budova.
Objekt obchodného centra má obdĺžnikový pôdorys o rozmere 144,6 x 30,8 m. Zastrešenie je
plochou strechou v priečnom smere v spáde 2%. Výška atiky je 7 m. Budovu charakterizuje
železobetónový prefabrikovaný nosný systém z primárnych a sekundárnych nosných prvkov.
Obvodová plášť je montovaná z tepelnoizolačných sendvičových panelov, z hliníkových
zasklených stien a z kompozitných dosák. Vstupné priečelie budovy je po celej dĺžke prekryté
prístreškom. Vchodové dvere zo strany zásobovania sú taktiež vybavené prístreškami –
bránami.
Okolo budovy sú navrhnuté plochy zelene s letným barom, detským ihriskom a občerstvením na
voľnom priestranstve pred budovou.
V rámci dopravnej infraštruktúry sa počíta s dostatočnými kapacitami pre parkovanie. Areál
obchodného centra je navrhovaný ako neoplotený.
Dopravné napojenie riešeného územia je priamo z ulice A. Jedlíka, ktorá sa napája na
Bratislavskú cestu. Tá je jednou z hlavných dopravných tepien mesta. Neďaleko je plánovaný aj
nový most, na západnom okraji mesta, pre automobilovú dopravu, ktorý bude uľahčovať
napojenie na diaľnicu M1 v Maďarsku.
Stavba bude zodpovedať funkčnému zámeru nového Územného plánu Mesta Komárna, ktorý
predpokladá na týchto pozemkoch občiansku vybavenosť.
Prípojky kanalizácie splaškovej a dažďovej, vodovodu, plynovodu a elektrická prípojka budú
vybudované v rámci prípravy územia priemyselného parku.
Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú po prečistení odvedené do vsakovacích
objektov na pozemku.
Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredia :
Predmetná stavba nebude mať zásadný negatívny dopad na životné prostredie lokality, resp.
mesta. Počas realizácie i pri samotnej prevádzke objektu nie je nutné stanovovať, ani dočasné
ochranné hygienické pásmo.
Vplyvy na obyvateľstvo :
Výstavba navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých obyvateľov. Pre
zamestnancov nepredstavuje v prípade dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri
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práci žiadne výnimočné riziká. Priame narušenie pohody a kvality života vplyvom výstavby sa
nepredpokladajú. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a sekundárnej
prašnosti v najbližšom okolí staveniska (vplyv dočasný). Vplyvom prevádzky sa vytvoria nové
pracovné príležitosti.
Vplyvy na pôdu a horninové zloženie :
Navrhovaná činnosť nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť
kontaminácie horninového prostredia v etape stavebných úprav a prevádzky. Na hodnotenom
území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín ani realizácia
činnosti nebude mať priamy vplyv na ťažbu. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy a geomorfologické pomery sa dajú hodnotiť ako nevýznamné.
Z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia zariadenie nepriaznivo nepôsobí na existujúci
ráz okolia.
Vplyvy na ovzdušie :
Navrhovaná činnosť nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie budú použité technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií. Skladovanie prašných stavebných
materiálov bude v hraniciach zriadeného staveniska a budú minimalizované resp. skladované v
uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody :
Vzhľadom na charakter činnosti sa vplyv na povrchové a podzemné vody neočakáva, respektíve
bude minimálny. Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom do podzemných vôd, je potrebné
tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
Počas výstavby sa zabezpečí, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a
neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality a zabezpečí sa, aby navrhované
sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných
technologických procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete.
Vplyvy na vegetáciu a biotopy :
Prevádzka navrhovanej činnosti neohrozí vývoj miestnej fauny v okolí a vplyvy na živočíšstvo
sa dajú hodnotiť ako nevýznamné. Vplyv počas prevádzky na faunu a flóru nie je identifikovaný.
Vplyvy na krajinu
Krajinná scenéria dotknutého územia je daná charakterom pôvodne priemyselnej krajiny.
V Územnom pláne mesta Komárno je toto územie určené pre plochy komerčnej občianskej
vybavenosti.
Vplyvy na dopravu :
Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy.
Hodnotenie zdravotných rizík :
Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým technologickými predpismi a normami. Riziká
počas realizácie činnosti vyplývajú z charakteru práce. Tieto riziká je možné eliminovať len
pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad. Počas výstavby sa nepredpokladá žiadny negatívny
vplyv na obyvateľstvo. Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať
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bezpečnostný systém prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického
prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického zdroja a prítoku vody. Je to však riziko
minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné. Z hľadiska
ochrany pred hlukom bude zabezpečené, aby práce na zriadenom stavenisku dlhodobo
neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, na
zriadenom stavenisku sa budú používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti
(navrhovanej technológii) a zabezpečí sa ich pravidelná údržba a kontrola a budú rešpektované
požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. O ochrane zdravia pred
nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia :
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia. Posudzovaná činnosť dostatočným
zabezpečením v zmysle platnej legislatívy nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia :
Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy, ktoré by bolo možné posudzovať.
Navrhovaná činnosť je nová činnosť, ktorá zodpovedá kritériám o posudzovaní v súlade s
Prílohou číslo 8 zákona, kapitola 9 – Infraštruktúra, položka 16 - Projekty rozvoja obcí vrátane
b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk– časť B – Zisťovacie konanie.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona
o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KN-OSZP- OUKN-OSZP-2018/010900-002 zo dňa 16.07.2018.
Podľa ust. § 23 ods. 1 zákona príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia
zámeru podľa § 22 zaslal zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a
dotknutej obci.
Príslušný orgán listom č. 2018/011027-002 a 2018/011027-003 zo dňa 18.07.2018
oznámil začatie konania a zverejnil podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer a oznámenie
o predložení zámeru v informačnom
systéme procesov EIA/SEA na adrese :
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkoviska-obchodneho-centra-korzo-komarno
Dotknutá obec Mesto Komárno podľa ust. § 23 ods. 3 zákona informovala o zámere
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 26.07.2018 do 17.08.2018 a zároveň
oznámila kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer bol verejnosti sprístupnený po
dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak
sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa
odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce;
Príslušný orgán v súlade s § 29 ods. 2 vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k zámeru. V zmysle § 29 ods. 3 príslušný orgán primerane použil kritériá
pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 , pričom prihliadal aj na stanoviská podľa § 23
ods. 4 zákona.
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V súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská
k predmetnému zámeru tieto subjekty ( stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,








z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2018/011224 zo dňa
23.07.2018) – vo svojom stanovisku žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových
vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných
a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a zároveň nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto stanoviska
nedotknuté a zároveň toto stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je
rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2018/0112052 zo dňa 20.07.2018): Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového
hospodárstva k predloženému zámeru nemá pripomienky a navrhuje, aby predložený
zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2018/012000002 zo dňa 08.08.2018) : Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich
ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto
umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody
a krajiny, podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok nenavrhujeme činnosť ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2018/012009-2-Va zo
dňa 09.08.2018) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Predložený materiál
nepojednáva o potenciálnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru neuplatňuje
pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia (list č. OU-KN-OKR-2018/011226002 zo dňa 24.07.2018) vo svojom stanovisku uvádza: z hľadiska záujmov civilnej ochrany
obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti.
Taktiež z hľadiska záujmov civilnej ochrany nenavrhujeme, aby zámer bol posudzovaný
podľa uvedeného zákona.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list. č. RH 2018/1589
Č. z. 2018/7892 zo dňa 27.07.2018) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : súhlasí
s predloženým zámerom. Pri posudzovaní predmetného zámeru z hľadiska ochrany
verejného zdravia boli ako prioritne zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené
v zámere:
- počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá žiadny vplyv na obyvateľstvo,
- výstavba navrhovanej činnosti nebude mať zásadný negatívny dopad na životné prostredie,
- počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, vibrácii,
žiarenia, tepla a zápachu, ktoré by nepriaznivo vplývali na vonkajšie okolie.
Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bol predložený zámer
orgánom verejného zdravotníctva posúdený tak, ako bolo horeuvedené. S prihliadnutím na
rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán
verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č.
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24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Okresný úrad Nitra, OSŽP ( list č. 2018/031278 zo dňa 27.07.2018): Pri činnostiach, pri
ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky
dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú
vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky
k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja (list č.
16800/2018/OSR/39408 zo dňa 24.05.2018 ): MDV SR má k navrhovanej činnosti
„Parkoviská obchodného domu Korzo Komárno“ nasledovné pripomienky a požiadavky,
ktoré žiada rešpektovať v ďalšom stupni prípravy zámeru :
 Celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie areálových
komunikácií s vjazdmi/výjazdmi na existujúce cesty, nasledovné napojenie na cesty vyššej
triedy (č. I/63) s pomenovaním príslušných komunikácií.
 Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
 Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov.
 Budovanie parkovacích miest je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
a technickými predpismi.
 Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov
dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať
v plnom rozsahu.
 Z pohľadu leteckej dopravy MVDR SR žiadame predmetný zámer prekonzultovať
a o záväzné stanovisko požiadať Dopravný úrad.
 Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v blízkosti existujúcej dopravnej
infraštruktúry žiadame vypracovať hlukovú štúdiu.
 Zároveň upozorňujeme, že investor, prípadne jeho právni nástupcovia budú znášať prípadné
požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov z dopravy v plnom rozsahu, nakoľko tieto
negatívne vplyvy sú vopred známe.
6. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OUKN-OSZP-2018/011436-002 zo dňa 06.08.2018) : Pri riešení predmetného zámeru žiadame
dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov a ostatných spolusúvisiacich noriem a predpisov.
• Predmetná stavba neprichádza do styku s cestami II, a III. triedy , z uvedeného dôvodu
k nej nemáme pripomienky.
• K posudzovaniu vplyvov na životné prostredie k uvedenému zámeru sa nebudeme
vyjadrovať
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ-KN22018/000088-002 zo dňa 20.07.2018) : z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
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8. Mesto Komárno, Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie výstavby,
územného plánu a investícií (list č. 56310/26640/OR/2018 zo dňa 10.08.2018) : Mesto
Komárno k predmetnému zámeru uvádza, že dotknuté územie, na ktorom je plánované
obchodné centrum s parkoviskom, podľa Územného plánu mesta Komárno, schváleného
VZN č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších
predpisov je určené pre plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského
charakteru, max. koeficient zastavania 0,7, min. koeficient zelene 0,2 a pre plochy
priemyselnej výroby max. koeficient zastavania 0,6, min. koeficient zelene 0,2. V návrhu
územného plánu toto územie je určené pre plochy komerčnej občianskej vybavenosti, max
koeficient zastavania 0,25, min koeficient zelene 0,2. Je potrebné dodržať uvedené
koeficienty s dôrazom na zachovanie zelene. Zámer je v súlade s UPN Mesta Komárno.
9. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava ( elektronické
podanie zo dňa 21.07.2018)
K predstavenému dokumentu „Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno“ máme
nasledovné pripomienky:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty
chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích
zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy
v plnom rozsahu.
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7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické
predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu
o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd
atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav
vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov
a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne
začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších
opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný
zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej
stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa
prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla
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v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z
priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných
budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný
ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou
kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti
okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V
dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že
v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny
podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť
zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v
zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného
prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám,
tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a
využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej
infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické
technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým
podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach
meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad
výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity
územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením
vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných
povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v
intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre
zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných
centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je
prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia
v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj
technické
parametre,
viac
k tejto
téme
napr.:
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http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
23. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
24. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
25. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
26. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu
s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú
technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti
a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
27. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce
zo
zákona
o odpadoch
je
napr.
tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
28. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 kovov označeného červenou farbou
 papiera označeného modrou farbou
 skla označeného zelenou farbou
 plastov označeného žltou farbou
 bio-odpadu označeného hnedého farbou
29. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
30. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do
zámeru
a v ňom
navrhovaných opatrení.
31. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
32. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov
v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
35. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
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36. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame,
aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku
o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje
práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona
č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to
minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy
o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné
opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska
akceptovať.
Správny orgán ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné
prostredie so vznesenými pripomienkami a požiadavkami dotknutej verejnosti a dotknutých
orgánov oboznámil navrhovateľa. Dňa 21.08.2018 bolo na správny orgán doručené vyjadrenie
navrhovateľa k stanovisku občianskeho združenia ,,Združenie domových samospráv“
a k stanoviskám dotknutých orgánov. Navrhovateľ uvádza k pripomienkam nasledovné::
1. Bude rozpracované v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie v súlade s platnými predpismi.
2. Predmetný zámer ani projekt nenavrhuje , žiadnu križovatku s verejnou komunikáciou.
Komunikácie Obchodného centra Korzo Komárno sa budú napájať na komunikácie
Priemyselného parku Komárno.
3. Je zabezpečená.
4. Potrebný počet parkovacích miest bol vypočítaní v súlade s aktuálnym znením príslušnej
normy STN 73 6110.
5. Vzhľadom na hydrogeologické pomery podložia a charakter stavby sú navrhnuté riešenia
nevhodné. Na pozemku bude vytvorený verejný park s detským ihriskom a všetky
parkoviská budú lemované vysokou zeleňou.
6. Budú rešpektované.
7. Riešenie je síce vhodné z pohľadu zadržiavania dažďových vôd v území, ale úplne
nevhodné z pohľadu znečistenia podzemných vôd. Konkrétne materiálové vyhotovenie
povrchových státí bude riešené v ďalších stupňoch projektovej prípravy a nie je
predmetom EIA.
8. Realizácia zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom na charakter a
rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv na územia národnej sústavy
chránených území. V súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov v hodnotenom území platí prvý stupeň ochrany. Priamo do
riešenej lokality nezasahujú ani územia NATURA 2000. Vplyvy navrhovanej činnosti na
územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. sa nepredpokladajú. Uvádzame plné
znenie citovaných častí (pod vyjadrením k pripomienke), kde sa nič neuvádza
o povinnosti spracovať dokument ochrany prírody, ani aký, ale že subjekty sú povinní
zahrnúť opatrenia do príslušnej dokumentácie. Dokumentácie ochrany prírody sú
citované v Štvrtej časti zákona a špecifikované v § 58, ods. 2. a následných. Príslušné
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časti dokumentácie EIA sú spracované v zmysle obvyklých požiadaviek na rozsah
platných pre 1. stupeň ochrany územia.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
§ 3 Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny
(3)Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom. Podnikatelia14) a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou
môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň
navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.15)
(4)Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich
zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k
predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
(5)Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už
do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa
osobitných predpisov.
9. Požiadavka je akceptovaná. Navrhovaná činnosť rieši sadové úpravy. Príslušné STN
budú rešpektované.
10. Budú dodržané.
11. Rieši v súlade s platnou legislatívou.
12. Bude rešpektovaná v súlade s platnou legislatívou.
13. Zámer je v súlade s platným územným plánom obce (viď stanovisko dotknutej obce).
14. Objekt je výškovo aj funkčne zosúladený s okolitou zástavbou.
15. – 18. Požiadavka sa berie na vedomie. Areál navrhovanej činnosti bude začlenený do
krajiny novými plochami zelene. Na úrovni terénu sa počíta s výsadbou parkovo
upravenej zelene so solitérmi a kríkovými skupinami so zatrávnením.
19. – 20. Navrhovaná činnosť je plne v súlade so „Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, a to najmä z hľadiska jej opatrení na horninové
prostredie, pedosféru, biodiverzitu, sídelné prostredie a zdravie obyvateľstva. Na základe
analýz a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciálnych rizík všetkých kľúčových oblastí boli
cielene navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované na zníženie zraniteľnosti, resp.
zvýšenie reziliencie dotknutého územia a jeho okolia.
21. Dažďová voda sa bude zdržiavať v lokalite do miery, do akej to bude možné a bezpečné.
22. Statika bude spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom a je na zvážení investora,
či si dá statiku overiť oponentským posudkom.
23. Neopodstatnená požiadavka, o upustení variantného riešenia rozhodol príslušný orgán
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z..
24. Ak sa bude projekt posudzovať a vyžiada ho kompetentný orgán štátnej správy, tak sa dá
urobiť analýza a aj hydrogeologický prieskum.
25. Bude obsahovať projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
26. Je v súlade s UPN obce.
27. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov o odpadoch je povinnosťou
každého investora a tieto budú aj dodržané.
28. Viď bod 27.
29. Budú použité v maximálnej možnej miere
30. Viď bod 27.
31. Požiadavka je irelevantná.
Povinnosťou pri samotnej realizácii stavby zhotoviteľom, je zabezpečiť bezpečnosť a
ochranu zamestnancov, ako aj ochranu životného prostredia, čo bude predmetom
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prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných poriadkov vypracovaných podľa
príslušných predpisov.
Navrhovateľ pri prevádzke bude používať už vypracované a v súčasnosti používané
manuály. Havarijné plány sú súčasťou činností pri ktorých sa nakladá napr. s látkami
škodiacimi vodám resp. s nebezpečnými odpadmi v rozsahu požiadaviek platných
zákonov.
32. Požiadavka architektonického riešenia umeleckým dielom je v riešení a v plnej
kompetencii investora.
33. – 35. Požiadavka je irelevantná, posudzovaná stavba sa bude realizovať
v intraviláne Mesta Komárno.
36. Povoľujúci orgán bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Výkupňa kovového šrotu a farebných
kovov“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov
nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich
vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu
EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
 Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
 Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
 Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu
ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre
daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj
zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny
klímy
schválený
uznesením
vlády
SR
č.
148/2014
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú
obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke
https://www.protisuchu.sk/#section-features.
 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE
PRÍRODNÉ
VODY
V
EURÓPE
(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2).
 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
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Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o
odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Opodstatnené pripomienky verejnosti, majúce oporou v zákone, zahrnul príslušný orgán medzi
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení
stavby a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť
(podľa § 24 ods. 2 zákona) postavenie účastníka konania.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predprojektovou prípravou. Účelom zákona o
posudzovaní resp. celého procesu posudzovania je získať odborný podklad na vydanie
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára ani vecný ani časový
priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného
úradu.
Stavebný úrad v rámci stavebného konania kompetenčne môže určiť opodstatnenosť uvedených
pripomienok.
Záver :
Príslušný orgán 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.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri
dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných
opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto
príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako je uvedené vo výrokovej časti 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.
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti
tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti
podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
Doručuje sa
1. Ing. Arch. Ladislav Vikartovský, FKF design, spol. s r.o., Hlavná 14a, 945 04 Komárno

Nová Stráž
2. Korzo Komárno, s.r.o., Hadovská cesta 6b, 945 01 Komárno
3. Mesto Komárno, Nám. Gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
4. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (do elektronickej schránky)
Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01
Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor krízového riedenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01
Komárno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 1 Komárno
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra
Pre spis
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