
 

 

  

  

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 

 
Galanta,  05. jún 2017 

Číslo:   OU-GA-OSZP-2017/005581/AF                             

  

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva v súlade s § 56 

písm. b) a podľa § 7 zákona číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 

Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Dolná Streda – Zmeny 

a doplnky č. 6/2016“ predloženého obcou Dolná Streda, J. Majku 650, 925 63 Dolná Streda, 

IČO: 555789, zastúpená starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym, po ukončení 

zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

 

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Dolná Streda – Zmeny 

a doplnky č. 6/2016“ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente 

 

 

s a      b u d e      p o s u d z o v a ť 

 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

                                                       O d ô v o d n e n i e 

 

 Obstarávateľ strategického dokumentu – obec Dolná Streda, J. Majku 650, 925 63 

Dolná Streda, IČO: 555789, zastúpená starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym , predložil 

Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ 

Galanta“) podľa § 5 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 č. 

24/2006 Z. z.“) dňa 31. 03. 2017 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce 

Dolná Streda – Zmeny a doplnky č. 6/2016“.   

 

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 6/2016 ÚPN-O Dolná 

Streda je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením 

priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti 

schváleného územného plánu obce. Hlavným cieľom je zmena funkčného využitia 

nasledovných lokalít: 



 
strana č. 2 rozhodnutia č. OU-GA-OSZP-2017/005581/AF 

 

Lokalita A – Promenáda 

Zmena funkčného využitia územia pre plochy  občianskej vybavenosti a bývanie v 

bytových domoch s potrebnou technickou vybavenosťou a infraštruktúrou o rozlohe 4,08 ha. 

Lokalita B – Rekreačná zóna na Červenke 

Rekreačná funkcia s vybudovaním rekreačnej zóny individuálnej formy rekreačného 

využívania s doplnkovou funkciou ihrísk, agroturistiky o rozlohe 8,83 ha. 

Lokalita C – Pri novej ulici 

Funkcia bývania vo forme IBV rodinných domov (cca 22 RD). Pre zmiernenie 

negatívneho dopadu z dopravy je navrhnutá v lokalite výsadba izolačnej zelene o rozlohe 2,01 

ha. 

Lokalita D – Pri Slnečnej ulici 

Navrhovaná zmena bývania na bývanie formou nízkopodlažnej bytovej výstavby - 

bytové domy, rodinné domy a pre objekty nekomerčnej občianskej vybavenosti o rozlohe 

1,85 ha. 

Lokalita E – Pri cintorínskej ulici 

V pôvodnom územnom pláne je určená na výsadbu verejnej zelene. Navrhuje sa danú 

lokalitu predefinovať na plochy s funkciou občianskej vybavenosti o rozlohe 0,15ha. 

Lokalita F – Rezerva pre Cintorín 

Predstavuje rezervnú plochu pre rozšírenie cintorína po zaplnení súčasných plôch o 

rozlohe 0,15 ha. 

 

           OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických 

dokumentov a ich zmien podľa § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. v súlade s § 6 ods. 1 

a ods. 2 citovaného zákona doručil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie 

stanoviska obstarávateľovi, dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci 

a oznámenie s miestom a časom konania konzultácie zverejnil na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky a na úradnej tabuli OÚ Galanta.   

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Galanta svoje písomné stanoviská 

tieto subjekty: 

 

1. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v stanovisku č. 

KRHZ-TT-OPP-269-001/2017 zo dňa 20. 04. 2017 /doručené dňa 26. 04. 2017/ žiada 

zapracovať do strategického dokumentu tieto pripomienky: 

 Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 

požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.  

 Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov 

v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

 

2. Krajský pamiatkový úrad Trnava  v stanovisku č. KPUTT-2017/11502-4/32768/HOR 

zo dňa 28. 04. 2017 /doručené dňa 05. 05. 2017/ uvádza:  

  Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému oznámeniu o strategickom 

dokumente nemá pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
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3. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 

plánovania a životného prostredia  v stanovisku č. 5334/2017/OUPaŽP-2/Il zo dňa 19. 

04. 2017 /doručené dňa 24. 04. 2017/ uvádza:  

Odbor územného plánovania a životného prostredia TTSK sa k danému dokumentu  

vecne vyjadrí pri prerokovaní v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Z pohľadu územného plánovania 

nepožadujeme posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

 

4. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva  

v stanovisku pod č. OU-TT-OOP4/-2017/014540 zo dňa 12. 04. 2017 /došlo dňa 21. 04. 

2017/:  

Vzhľadom k adekvátnemu a odôvodnenému návrhu záberu poľnohospodárskej pôdy, 

ktorý priamo nadväzuje na zastavané územie obce, Okresný úrad Trnava, odbor 

opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva nemá k predloženému oznámeniu 

o strategickom dokumente „Územný plán obce Dolná Streda – Zmeny a doplnky č. 

6/2016“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy pripomienky. 

 

5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v stanovisku č. OU-TT-

OSZP2-2017/014547/Pu zo dňa 24. 04. 2017 /doručené dňa 27. 04. 2017/ uvádza:  

 

Navrhované zmeny ÚPN-O Dolná Streda sú situované v krajine, kde platí I. stupeň 

ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a uplatňujú sa ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.  

 

 Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme vypustiť z návrhu 

Zmien a doplnkov č. 6/2016 Územného plánu obce Dolná Streda lokalitu C – Pri 

novej ulici, nakoľko plocha dotknutá predkladanými zmenami zaberá veľkú časť 

lesnej plochy a z nášho hľadiska bude mať významný vplyv na životné prostredie.  

 Ak táto lokalita bude z návrhu vypustená, tak nie je potrebné pokračovať v procese 

posudzovania tohto strategického dokumentu.  

 K lokalite E – Pri Cintorínskej ulici sa vyjadríme v procese podľa stavebného zákona 

a k zvyšným lokalitám nemáme v tomto procese zásadné pripomienky. 

 

 Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné pokračovať v procese 

posudzovania tohto strategického dokumentu v prípade nevypustenia lokality C 

z návrhu Zmien a doplnkov č. 6/2016 Územného plánu obce Dolná Streda. 

 

6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v stanovisku 

č. OU-TT-OCDPK-2017/014822/Ja, zo dňa 18. 04. 2017 /doručené dňa 24. 04. 2017/ 

uvádza:  

 predmetné zmeny sa dotýkajú ciest nižších tried a miestnych komunikácií. Nová 

lokalita bude dopravne napojená  vjazdom z cesty I/62, 

 cesta I/35  v k. ú. Dolná Streda nie je navrhovanými zmenami dotknutá, 

 navrhované zmeny sa priamo nedotýkajú našich záujmov, preto k materiálu nemáme 

pripomienky, 
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 podľa nášho názoru je potrebné v ďalšom stupni dokumentácii posúdiť aj stavebný 

a dopravnotechnický stav existujúcich komunikácií z pohľadu zvýšenej intenzity 

dopravy vplyvom navrhovaných zmien, 

 pre miestne komunikácie je cestným správnym orgánom Obec Dolná Streda, pre cesty 

II. a III. triedy Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, 

 súčasťou ďalšieho stupňa dokumentácií pre jednotlivé stavby musí byť výpočet  počtu 

parkovacích miest podľa STN 73 6110 a jej zmien a výpočtom musí byť umiestnený 

na vlastných pozemkoch, 

 komunikačné pripojenie stavieb alebo lokalít na nadradené komunikácie musí byť 

vyhovujúce po stránke kapacitnej ako i po stránke parametrov, musí byť navrhnuté 

a vybudované podľa platných STN. 

 

7. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky v stanovisku č. OU-TT-

OVBP1-2017/014713/Há zo dňa 18. 04. 2017 /doručené dňa 24. 04. 2017/ uvádza:  

Vzhľadom na to, že proces spracovávania a prerokovávania územnoplánovacej 

dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov je z nášho pohľadu postačujúci na riešenie 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zosúladenie činností 

v území, nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a nepožadujeme 

posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v stanovisku č. 

00771/2017 zo dňa 19. 04. 2017 /doručené dňa 25. 04. 2017/ uvádza:  

Lokalita s označením B (Rekreačná zóna na Červenke) a ploche 8,83 ha, ktorá sa 

nachádza vo východnej časti obce, je vymedzená po oboch stranách hrádzami a je 

navrhnutá na mieste bývalého struskového poľa. Lokalitu B tvorí časť lokality R2 

(pôvodne v územnom pláne určená na rekreáciu a šport bez zásahu do podložia) a lokalita 

č. 5 (pôvodne  umiestnenie fotovoltaickej elektrárne). 

 V uvedenom území je podľa predloženého dokumentu navrhované rekreačné využitie 

(individuálna rekreácia s doplnkovou funkciou), pričom v Záväznej časti, Zásady a 

regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia sú uvedené medzi 

prípustnými funkciami napr. objekty pre individuálnu rekreáciu (chatky), viacúčelové 

ihriská, rekreačné oddychové plochy, objekty pre stravovanie, objekty pre ubytovanie 

návštevníkov, služobné byty ... 

 Ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. presne stanovuje obsah žiadosti, 

pričom podľa § 13 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. orgán verejného zdravotníctva si môže 

vyžiadať ďalšie doklady potrebné pre vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. 

 Na základe uvedeného vydávame nasledovné vyjadrenie: 

Pre objektívne zhodnotenie predloženého dokumentu je potrebné pre lokalitu B posúdiť 

vplyv navrhovanej činnosti na verejné zdravie, t.j. vykonať hodnotenie vplyvov na 

verejné zdravie (HIA). Z tohto dôvodu žiadame vykonať posudzovanie uvedeného 

strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a predložiť na RÚVZ 

hodnotiacu správu vypracovanú podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 233/2014 z. z. 

o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. 
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9. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia v stanovisku č. OU-GA-OKR-

2017/005697-02 zo dňa 18. 04. 2017 /doručené dňa 18. 04. 2017/ uvádza: 

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta z hľadiska požiadaviek § 6 ods. 6 

zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., projektovú dokumentáciu v predmetnej veci 

neposudzuje.  

Záväzné stanovisko vydáva ako dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 

 

10. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v stanovisku č. OU-GA-PLO-

2017/005799-02 zo dňa 18. 04. 2017 /doručené dňa 20. 04. 2017/ uvádza: 

Poľnohospodársku pôdu možno použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe 

rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva tunajší úrad a v zmysle ustanovenia § 13 resp. § 

14 zákona, každý návrh územnoplánovacej dokumentácie, ako aj návrhy 

nepoľnohospodárskeho využitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú 

schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu musia byť pred schválením odsúhlasené 

orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Podľa § 22 zákona orgánom ochrany 

poľnohospodárskej pôdy príslušným na posúdenie a vydanie súhlasu podľa § 22 - § 14 

zákona je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát 

pôdohospodárstva. 

Správny orgán z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky 

k predloženému strategickému dokumentu. 

 

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa na 

úseku ochrany ovzdušia, stanovisko č. OU-GA-OSZP-2017/005831/OO zo dňa 10. 04. 

2017 /doručené dňa 12. 04. 2017/: K predloženému oznámeniu o strategickom 

dokumente nemá pripomienky.  

 

12. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa na 

úseku odpadového hospodárstva v stanovisku č. OU-GA-OSZP-2017/005685 zo dňa 12. 

04. 2017 /doručené dňa 13. 04. 2017/ uvádza:  

 Vzhľadom k tomu, že obec má povinnosti vyplývajúce zo šiestej časti zákona 

o odpadoch, je potrebné, aby návrh zmien a doplnkov územného plánu obsahoval aj 

výhľadové ciele z oblasti odpadového hospodárstva napr. zriadenie zberného dvorana 

zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, vytvorenie podmienok 

na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a propagácia 

domáceho kompostovania v rodinných domoch, prehodnotenie možnosti zhodnocovania 

vyprodukovaných drobných stavebných odpadov v rámci územia a pod. 

 V ďalšom stupni povoľovania stavieb v jednotlivých lokalitách predložiť orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva projektové dokumentácie k vyjadreniu podľa § 

99  ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch, v ktorých budú vyšpecifikované 

druhy odpadov, vznikajúce pri výstavbe a prevádzke objektov, zaradené podľa vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.   
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13. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa , 

stanovisko č. OU-GA-OSZP-2017/006517 zo dňa 19. 04. 2017 /doručené dňa 03. 05. 

2017/: Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým oznámením o strategickom 

dokumente súhlasíme bez pripomienok.  

 

14. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v stanovisku 

č. OU-Ga-OCDPK-2017/005738 zo dňa 24. 04. 2017 /doručené dňa 04. 05. 2017/:  

K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.  

 

 

Dotknutá verejnosť k oznámeniu o strategickom dokumente nepredložila žiadne písomné 

stanovisko. 

 

 

Záver 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho 

konania podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. posúdil navrhovanú zmenu územnoplánovacej 

dokumentácie, jej charakter, umiestnenie v území, pre ktoré je spracovaná územnoplánovacia 

dokumentácia, pričom prihliadal najmä na kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 7 zákona č. 

24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 citovaného zákona, význam očakávaných 

vplyvov na životné prostredie a stanoviská predložené v zisťovacom konaní. 

 

Celkove bolo na OÚ Galanta doručených 14 písomných stanovísk od zástupcov 

zainteresovaných dotknutých orgánov, z ktorých 2 dotknuté orgány požadujú navrhovanú 

činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 2 dotknuté orgány nepožadujú 

strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a 10 dotknutých 

orgánov nevyjadrilo svoj názor na ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

V písomných stanoviskách doručených na OU Galanta, OSŽP požadoval 

posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/20016 Z. z.: 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (OU-TT-OSZP2-

2017/014547/Pu zo dňa 24. 04. 2017), 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (stanovisko č. 

00771/2017 zo dňa 19. 04. 2017). 

OÚ Galanta uskutočnil dňa 11. 05. 2016 prerokovanie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov. Námietky obstarávateľa boli vznesené voči 

určeniu Lokality C – Pri novej ulici, ktorá nezaberá veľkú časť lesnej plochy, ale je 

umiestnená z časti na zastavaných plochách a z časti na ornej pôde, na ktorých rastú náletové 

dreviny, t.j. dreviny rastúce mimo les. Zástupca Okresného úradu Trnava, odboru 

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

prostredia kraja uviedol, že predmetné územie predstavuje významný krajinný prvok a zásah 

do neho je nutné posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

Účastníci konzultácie sa následne zhodli na výkone posudzovania vplyvov na životné 

prostredie Lokality B – Rekreačná zóna na Červenke (bývalé struskové pole), ktoré zhodnotí 

a preukáže možnosti jej využitia na individuálnu rekreáciu s doplnkovou funkciou tak, ako je 

uvedené v Záväznej časti, Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 

využitia, kde sú uvedené medzi prípustnými funkciami napr. objekty pre individuálnu 
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rekreáciu (chatky), viacúčelové ihriská, rekreačné oddychové plochy, objekty pre stravovanie, 

objekty pre ubytovanie návštevníkov, služobné byty ... 

Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk bolo 1 súhlasné bez 

pripomienok, 6  s podmienkami, pripomienkami, upozorneniami a 7 bez pripomienok. 

Dotknutej verejnosti určenej podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. bola daná možnosť 

vyjadriť sa v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. spôsobom v mieste obvyklým /na úradnej 

tabuli OÚ Galanta (vyvesené dňa 05. 04. 2017, zvesené dňa 21. 04. 2017) a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-2016-uzemneho-

planu-obce-dolna-streda- 

OÚ Galanta určil v informácii pre dotknutú verejnosť miesto a čas konzultácií 

k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z.  

V stanovenej lehote dotknutá verejnosť nevyužila konzultáciu k oznámeniu 

o strategickom dokumente a nepredložila žiadne písomné stanovisko. 

 

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o 

životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

   Pripomienky dotknutých na podrobnejšie zdôvodnenie riešenia Lokality C – Pri novej 

ulici a Lokality B – Rekreačná zóna na Červenke strategického dokumentu „Územný plán 

obce Dolná Streda – Zmeny a doplnky č. 6/2016“ budú zohľadnené v rozsahu hodnotenia 

strategického dokumentu a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 8 a nasl. ustanovení 

zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

  Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram 

určí príslušný orgán v spolupráci s obcou Dolná Streda, zastúpenou starostom ako 

obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom a dotknutou obcou. 

 

 

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne 

informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

P o u č e n i e 

 

 Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom 

podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 
Zasiela sa 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

RNDr. Edita  Belovičová 

                      vedúca odboru 
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Rozdeľovník 

 

Doručuje sa 

Obec Dolná Streda, J. Majku 650, 924 63 Dolná Streda  

 

Na vedomie 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta 

Štúra 1, 812 35 Bratislava  

3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, 

Vajanského 22, 917 77 Trnava 

4. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava  

5. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, 0 

Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta 

7. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Kollárova 8, 917 02 Trnava 

10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

        Kollárova 8, 917 02 Trnava 

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia), 

Nová Doba  1408/31, 924 36  Galanta 

12. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany vôd), Nová 

Doba  1408/31, 924 36  Galanta 

13. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového 

hospodárstva), Nová Doba  1408/31, 924 36  Galanta 

14. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia,  

       Nová Doba  1408/31, 924 36  Galanta 

15. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta 

16. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

       Nová Doba  1408/31, 924 36  Galanta 

     

 


