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OBEC BRESTOVEC  
Hlavná  86, 946 17  Brestovec 

Č.j.:  21/2020/SP138 - 5                                                                                       V Brestovci, dňa 04. augusta 2020                          

 
    

 

 

 

Vec :  Condor Invest, s.r.o., so sídlom Mlynská  2, 932 01  Veľký Meder,  

zastúpený splnomocnencom Ing. Attila Urbán, Ul. gen. Klapku 3043/70, 945 01  Komárno 
- návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby  

 

 

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

  

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 

Obec Brestovec, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil v územnom 

konaní podľa §37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa   22. apríla 

2020 podal navrhovateľ: Condor Invest, s.r.o., so sídlom Mlynská  2, 932 01  Veľký Meder, IČO: 46 824 715, 

zastúpený splnomocnencom Ing. Attila Urbán, Ul. gen. Klapku 3043/70, 945 01  Komárno (ďalej „navrhovateľ“), 

zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a na základe 

výsledkov uskutočneného územného konania rozhodol takto: 

 

podľa § 39 a 39a  stavebného zákona  vydáva 

 

r o z h o d n u t i e     o    u m i e s t n e n í    s t a v b y: 

 

„Manipulačná a expedičná skladová hala“ 

  

v rozsahu stavebných objektov: 

SO 01 – Manipulačná a skladová hala 

SO 02 – Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy   

(ďalje „stavba“), miesto stavby: Brestovec, na pozemkoch reg. „C“ parcelné číslo: 401/5, 401/9, 401/4, 401/8 – 

druh pozemkov: ostatná plocha,  katastrálne územie: Brestovec,  

Druh stavby: novostavba nebytovej budovy skladu  

Účel stavby:  skladovanie materiálu pre stavebnú činnosť  a komponentov pre hrubú stavbu, resp. hutnícky 

materiál   

doba trvania stavby:  stavba trvalá.  

 

Popis územia: 

Urbanistické riešenie je ovplyvnené účelom stavby, lokalitou daného územia, priestorovými požiadavkami 

navrhovateľa a korešponduje s územným rozvojom obce  v tejto lokalite. Navrhovaný manipulačný a expedičný 

sklad je situovaný v areáli spoločnosti s existujúcou výrobnou halou, mimo zastavaného územia obce Brestovec, 

na pozemkoch parcelné číslo 401/5 výmera 6.707 m2, druh pozemku - ostatná plocha,  parcelné číslo 401/9 výmera 

- 631 m2, druh pozemku - ostatná plocha, prípojky elektriny a vody na parcele číslo 401/4 a parcele číslo 401/8 – 

vo vlastníctve navrhovateľa, v katastrálnom území Brestovec. Celý areál je oplotený pletivovým plotom s jednou 

vstupnou bránou v mieste vjazdu,  ktorým sa vnútro areálové spevnené plochy  napájajú na cestu III/1450 

(príjazdová komunikácia do obce Brestovec).  
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Z hľadiska krajinných podmienok a  morfológie územie je riešené územie rovinaté bez výrazných výškových 

rozdielov. Na dotknutej parcele sa nenachádza vysoká zeleň, sú charakterizované iba nízkym porastom a burinou. 

Okolité pozemky priľahlé k areálu spoločnosti sú využívané na poľnohospodárske účely.   

V areáli sú vybudované spevnené plochy s parkovacími státiami (11 státí, z toho 1 státie je vyhradené pre vozidlá 

osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), ďalej prípojky elektriny, pitnej vody; splaškové vody 

z výrobnej haly sú odvádzané kanalizačnou prípojkou do žumpy.  

Popis stavby: 

Návrh rieši umiestnenie samostatne stojacej stavby s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, 

zastrešenej  plochou strechou (SO 01) a dobudovanie komunikácií a ostatných spevnených plôch v oplotenom 

areáli spoločnosti pre osobnú a nákladnú dopravu (SO 02).  

SO 01 - Pôdorysné rozmery stavby SO 01: 20000x60000mm, výška úrovne atiky je +8,75 m od ±0 – úroveň 

podlahy prízemia. Stavba bude založená na železobetónových pásoch, nosná konštrukcia stavby bude oceľová, 

obvodové steny sa navrhujú opláštením oceľovej konštrukcie sendvičovými panelmi s PIR jadrom,  strešný plášť 

z trapézových plechov, tepelná ochrana strechy sa rieši vrstvou z dosiek kamennej minerálnej vlny; sokel po celom 

obvode sa tepelne izoluje extrudovaným polystyrénom XPS, prípadne hydrofobizovaným expandovaným 

polystyrénom EPS Perimeter. Vonkajšie otvorové konštrukcie - okná budú plastové, zasklievané izolačným 

dvojsklom.  

Vstup je riešený cez priemyselné sekcionálne brány o rozmeroch 3000/3500 mm. Vedľa sekcionálnych brán sú 

umiestnené personálne dvere o rozmeroch 900/2000 mm.  

V manipulačnom a expedičnom sklade budú skladované materiály pre stavebnú činnosť a komponenty pre hrubú 

stavbu, resp. hutnícky materiál. Manipulačný sklad a expedičný sklad budú vybavené len kovovými skladovými 

regálmi, ďalej stavebný materiál bude skladovaný v priestoroch na europaletách. 

Dispozičné riešenie stavby:  

SO 01 - Manipulačná a expedičná skladová hala: manipulačný sklad na ploche 587,17 m2, expedičný sklad  na 

ploche 539,00 m2. V pravej časti haly - v expedičnom sklade bude realizovaná vstavba s administratívno-

sociálnymi priestormi: kancelária - 27,54 m2, archív/spisovňa - 6,90 m2, predsieň s WC a miestnosť pre 

upratovačku - 8,720 m2 a sprcha - 6,470 m2,  

Zastavaná plocha: 1 2 4 8 , 3 6  m2,  úžitková plocha: 1228,00 m2. 

Polohové  umiestnenie stavby:  

Stavba bude situovaná podľa výkresu dokumentácie pre územné rozhodnutie č. a.02 Architektonická situácia– 

v západnej časti areálu spoločnosti navrhovateľa, severozápadné priečelie na 13245 mm vzdialenosti meranej od 

severného rohu parc. číslo 401/9, juhozápadné priečelie na 30260 mm vzdialenosti meranej od západného rohu 

parc.číslo 401/5, severovýchodné priečelie bude od juhozápadného rohu výrobnej haly na 46465 mm. 

Technické vybavenie stavby: V stavbe bude vnútorný rozvod elektroinštalácie, vody, kanalizácie. 

Prívod elektriny pre navrhovanú stavbu bude rozšírením areálového rozvodu elektriny od hlavného rozvádzača 

výrobnej haly,  káblom CYKY-J 5x25. Stavba bude chránená bleskozvodom. 

Zásobovanie stavby pitnou vodou bude zabezpečené rozšírením areálového vodovodu z HDPE, D63/5,8mm – 

DN50 od existujúcej vodomernej šachty VŠ1 umiestnenej pri výrobnej hale po hlavný uzáver vody. 

Splaškové vody z objektu  budú odvádzané navrhnutou vonkajšou kanalizáciou z hrdlových PVC rúr DN  

150 resp. DN200mm, zaústenou do navrhnutej akumulačnej plastovej nádrže / žumpy Ž2 - 11 m3. Na trase 

vonkajšej kanalizácie je navrhnutá revízna šachta plastová o400mm.    

Dažďové vody (zo strechy a spevnených plôch) budú odvádzané povrchovo, voľne do terénu.  

Vykurovanie/chladenie stavby je navrhnuté systémom Monosplit (zložený z jednej vonkajšej jednotky a jednej 

vnútornej jednotky.  

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie na celkovej ploche 895,00 m2 budú vytvorené z betónovej zámkovej 

dlažby hr.80mm, ukladanú na štrkové podložie. Od zelene budú oddelené cestným obrubníkom 5/20/50 do betónu 

C12/15.  

  

Navrhovaná činnosť „Manipulačná a expedičná skladová hala v obci Brestovec – novostavba“ bola 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 24/2006 Z.z.) a Okresný úrad Komárno, odbor 

starostlivosti o životné prostredie po vykonaní zisťovacieho konania vydal dňa 21.februára 2020 rozhodnutie pod 

č. OU-KN-OSZP-2020/003094-020, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovaná podľa 

zákona; Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. V rozhodnutí sú 

uvedené požiadavky, ktoré je 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).  
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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. Zariadenia predmetnej prevádzky musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 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, v znení neskorších predpisov.  

4. 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 MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia o ovzduší malý zdroj znečisťovania ovzdušia. V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) 

zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich 

zmien a na ich užívanie obec.  

5. 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.   

6. Upozorňujeme, že s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby je potrebné nakladať v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, to znamená prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie a to buď materiálové príp. 

energetické. Skládkovanie odpadov využívať iba v prípade, že zhodnotenie odpadov nie je možné alebo účelné.  

7. Upozorňujeme navrhovateľa, že v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích, stavebných 

a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a ako pôvodca 

zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.  

8. Upozorňujeme, že v danej lokalite (parcela č. 401/5) je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží 

evidovaná v registri A pravdepodobná environmentálna záťaž – KN(002)/Brestovec – skládka TKO – 

SK/EZ/KN/325. Vhodnosť a podmienky prípadného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže bude 

potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.  

9. Počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na 

zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd.  

10. Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami 

zákona o odpadoch,  

11. Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.  

12. Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 

113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 

a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a 

doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným 

nariadením NSK č. 6/2015.  

13. Navrhovanú činnosť výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.  

14. Preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované 

opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). Zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/    

sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) 

do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku 

odpadového hospodárstva.  

15. Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a 

ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov 

do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými 

plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu  

16. Uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými 

podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s 

platnou legislatívou.  

17. V zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj 

prevádzky stavby.  

18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti 

obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke usmerneniaoznamenia-

stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať 

dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. 

19. V rámci konania na základe právoplatného rozhodnutia, po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle 

Dokumentu starostlivosti o dreviny, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov navrhovateľ vysadí v obci Brestovec vzrastlé dreviny  

http://www.minzp.sk/files/
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20. Zohľadniť „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“ 

navrhnuté v kapitole IV.10. zámeru  

21. Podrobne rozpracovať a vyhodnotiť 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.  

22. Podrobnejšie výpočty, týkajúce sa prietokových množstiev dažďovej a splaškovej kanalizácie, resp. iných 

navrhovaných vodných stavieb budú súčasťou projektovej dokumentácie v rámci povoľovania navrhovanej 

činnosti podľa osobitných predpisov.  
 

 

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. 

vydal záväzné stanovisko pod č. OU-KN-OSZP-2020/003094-022 dňa 16.júna 2020, v ktorom je uvedené, že 

nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom a predmetným rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-

2020/003094-020 zo dňa 21.februára 2020 a konštatoval, že predložená dokumentácia pre územné konanie je 

vypracovaná v súlade so zákonom a podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KN-OSZP-2020/003094-020 zo dňa 21.februára 2020. 

 

A. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch reg. „C“ parc.č. tak, ako je zakreslené  v dokumentácii pre územné 

rozhodnutie, výkres číslo a.02 Architektonická situácia ako je zakreslené priloženom situačnom výkrese na 

poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej stavby - v západnej 

časti areálu spoločnosti navrhovateľa, severozápadné priečelie na 13245 mm vzdialenosti meranej od 

severného rohu parc. číslo 401/9, juhozápadné priečelie na 30260 mm vzdialenosti meranej od západného rohu 

parc.číslo 401/5, severovýchodné priečelie bude od juhozápadného rohu výrobnej haly na 46465 mm – 

vypracovanej Ing. Attillom Urbánom, autorizovaným stavebným inžinierom reg. č. 3912*A*1, Ul. generála 

Klapku 70/54, 945 01  Komárno, na podklade kópie z katastrálnej mapy. Dokumentácia pre územné 

rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (pre navrhovateľa). 

2. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa ako stavebný pozemok pre halu vymedzujú pozemky parc. č. 401/5, 

401/9, pre areálový rozvod vody a elektriny parc.č. 401/4, 401/8 tak, ako je to zakreslené na situačnom výkrese 

na poslednej strane tohto rozhodnutia.  

3. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) má byť 

dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia,  za 

dodržania podmienok uvedených  v tomto rozhodnutí. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu  

podľa §9 vyhl.č. 532/2000 Z.z. . 

4. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za 

navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného 

rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac 

projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty. 

5. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo všeobecných technických 

požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z. o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných predpisov a 

technických noriem. Budova musí byť v súlade s § 47 písm. f) stavebného zákona navrhnutá tak, aby bola 

vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom.  

6. Terénne úpravy a odvedenie dažďových vôd zo stavby budú navrhnuté tak, aby vody neodtekali na cudzie 

pozemky a aby nepôsobili nepriaznivo na susedné stavby.  

7. Stavba bude napojená na existujúcu vnútroareálovú komunikáciu.  

8. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie má okrem architektonickej časti obsahovať aj dokumentáciu 

všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby, projekt požiarnej ochrany, statické, energetické 

posúdenie stavby a má obsahovať aj sadové úpravy dotknutého okolia stavby v zmysle platnej legislatívy a 

vyjadrení resp. rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy. 

9. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie má byť vypracovaný v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

Dokumentácia má riešiť aj plán organizácie výstavby a požiadavky, vyplývajúce z rozhodnutia, vydaného v 

zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Stavebník je povinný zachovať 

plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj počas výstavby.  

10. Stavebník môže realizovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia v súlade s § 54 

stavebného zákona. Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník stavebnému úradu podľa príslušnosti.  

11. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov  musia byť rešpektované. 
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B. Podmienky  vyplývajúce  zo stanovísk dotknutých orgánov  (§ 140a stavebného zákona):   

 Obec Brestovec – záväzné stanovisko č.126/2019-2 z 09.augusta 2019  

1. Pri uskutočňovaní prác spojených s výstavbou nesmú byť dotknuté vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo stavbám na susedných nehnuteľnostiach 

2. Počas celej doby výstavby je stavebník povinný dbať, aby vykonávanými prácami nebol iznečisťované verejné 

komunikácie (štátne cesty, miestne komunikácie a verejné priestranstvá), pri výjazde áut zo staveniska investor 

zabezpečí čistenie vozidiel od stavebného odpadu tak, aby nečistota nebola vynášaná na verejné komunikácie 

a aby neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. 

3. Pre zariadenie staveniska a skládku stavebného materiálu využívať len vlastný stavebný pozemok. V prípade 

potreby použitia verejného priestranstva je investor povinný vyžiadať si povolenie od Obce Brestovec. 

4. Odvádzanie dažďových vôd zabezpečiť na vlastnom pozemku tak, aby neovplyvňovali susedné nehnuteľnosti. 

5. Užívaním stavby nesmie dochádzať k činnostiam, ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzili pohodu 

prostredia okolitého územia a nad prípustnú mieru ovplyvnili kvalitu životného prostredia. 

6. Stavebník je povinný dodržať  technické požiadavky na výstavbu, VZN obce a príslušné predpisy najmä 

o ochrane zdravia osôb, o požiarnej bezpečnosti a ďalšie vzťahujúce sa predpisy na takéto druhy stavieb. 

7. Po ukončení výstavby okolie vyčistiť od všetkého stavebného materiálu  a v okolí stavby udržiavať poriadok. 

 Obec Brestovec – súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia č.126/2019-4 z 04.decembra 

2019  

1. Preukázať v kolaudačnom konaní odvod znečisťujúcich látok v súlade so schválenou projektovou 

dokumentáciou. 

2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri 

stavebných prácach a preprave materiálu. Zabezpečiť opatrenia na obmedzenie prašných emisií použitím 

technicky dostupných prostriedkov, zariadenia v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

3. Stavebník musí skladovať stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa 

obmedzovalo užívanie susedných stavieb a pozemkov. 

4. Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií  medzi jednotlivými nebytovými 

priestormi podľa požiadaviek STN 73 0532 hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných 

konštrukcií. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne – záväzné stanovisko  č. RH 2019/2433, č.z. 

2019/12760  z 02.12.2019 

- Súhlasné stanovisko a súčasne sa ukladá povinnosť ku kolaudácii splniť nasledovné požiadavky: 

1. Pri kolaudácii predmetnej stavby predložiť doklad o kvalite pitnej vody, odoberanej v uvedenej  stavbe 

v rozsahu minimálnej analýzy podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o kvalite pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní 

pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 

Upozorňuje sa, že podľa §17 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.z. fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, 

ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť akreditovaná. 

 Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie  podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 

79/2015 Z.z.  o odpadoch, č. OU-KN-OSZP-2019/018153-2  zo dňa 18.11.2019 

 S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, 

pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje  zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 

prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy rastlín a živočíchov, 

- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  

 Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom.  

 Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na 

opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné  alebo účelné zabezpečiť jeho  prípravu na opätovné 

použitie ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu  inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné  alebo účelné zabezpečiť jeho  recykláciu, odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

 Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa §77 ods.2 zákona o odpadoch 

pôvodca odpadov je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 

vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe 

oprávnenej na nakladanie  s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa 
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odpadu (napr. vedenie a uchovávanie  evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle §2 Vyhl. MŽP SR 

č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii 

predmetnej stavby, ako aj o ich  zhodnotení alebo zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle §3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). 

 Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. sa 

k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie  vyjadrenie orgánu  

štátnej správy odpadového hospodárstva, a to: „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia 

k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť  orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých 

pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa. 

 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko § 28 ods. (1) zák. č. 

364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

č. OU-KN- OSZP-2019/018251  zo dňa 22.11.2019 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenských zdrojov, vodného toku, pobrežných pozemkov a stavba  

nie je umiestnená vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Predpokladaná stavba je z 

hľadiska ochrany vodných pomerov možná. 

 Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a  c)  zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č. OU-KN-OSZP-2019/018296 z 25.11.2019   

 Predmetná činnosť 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, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.  

 Upozorňujeme stavebné úrady a investora, že podľa §18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní) predmetom 

zisťovacieho konania o  posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej 

„zisťovacie konania“)  musí byť každá 

 a) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja 

a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva 

roky,  

b) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B – (príloha č. 8 zákona o posudzovaní, kapitola  č.9. 

Infraštruktúra, položka č.16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), 

ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy – mimo zastavaného územia od 1000 m2  podlahovej plochy - 

časť B zisťovacie konanie)  

 c) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa ods. 1 písm. d) a môže 

mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú 

alebo v štádiu realizácie. 

d) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie. 

  Podľa §18 ods. 2 o posudzovaní ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne 

nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto 

zmeny činnosti za jednu činnosť. 

   V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa je 

obec. 

 Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 05.12.2019:  

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami: 

 V prípade potreby  úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení 

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45, 

 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o 

energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  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 (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich 

sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení, 

 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo 

poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, 

 

 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Komárno – vyjadrenie č. 92050/2019 z 11.12.2019 

Navrhovaný objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu cez  navrhnutý vodovod HDPE D63, 

napojením na areálový rozvod vody, ktorý je napojený  na verejný vodovod jestvujúcou vodovodnou prípojkou 

HDPE D63. Meranie spotreby vody je v jestvujúcej vodomernej šachte na pozemku investora, p.č. 401/8. 

1. Pri realizácii  prác žiadame dodržať  súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. 
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C. Zoznam účastníkov konania:  

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a vlastník pozemku a stavieb – Condor Invest s.r.o., zastúpený 

splnomocnencom  Ing. Attilom Urbánom,  vlastníci susedných pozemkov - Obec Brestovec, Margita Véghová, 

Ing. Peter Lelkes, Helena  Lelkesová, Július Knapp, Viola Knappová a  osoby, ktorým toto postavenie vyplýva 

z osobitných predpisov -  Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02  Bratislava. 
 

D. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky k vydaniu rozhodnutia o 

umiestnení stavby.   

  

E. Platnosť územného rozhodnutia: 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Územné rozhodnutie nestratí platnosť, ak v lehote určenej týmto rozhodnutím bude podaná 

žiadosť  o  stavebné  povolenie  stavby  umiestnenej  týmto  rozhodnutím  alebo  podaná  žiadosť  o predĺženie 

platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania. 

 

 

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e  
 
 

 

 Navrhovateľ dňa 22. apríla 2020 podal na Obec Brestovec – stavebný úrad návrh na vydanie územného 

rozhodnutia uvedenej stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené 

doklady.  

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhovanú činnosť „Manipulačná 

a expedičná skladová hala v obci Brestovec – novostavba“ posúdil podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 24/2006 

Z.z.) a po vykonaní zisťovacieho konania dňa 21.februára 2020 vydal rozhodnutie pod č. OU-KN-OSZP-

2020/003094-020, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovaná podľa zákona.   

Stavebný úrad preto v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona kópiu návrhu na začatie územného konania s údajom 

o zverejnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní zverejnil na svojej úradnej tabuli a nawebovom sídle 

http://brestovec.eu/; návrh je zverejnený do právoplatného ukončenia konania. Informácia o rozhodnutí  

v súlade s § 140c ods. 13 stavebného zákona je uvedená v časti B výroku tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého 

je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu 

toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktor                                                                                                                                                                              

ých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Nakoľko v zisťovacom konaní Združenie domových samospráv, 

Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, podalo pripomienky k zámeru, je podľa § 34 ods.1 stavebného 

zákona okrem navrhovateľa a vlastníkov dotknutých pozemkov a stavieb a susedných pozemkov a susedných 

stavieb účastníkom konania. 

Stavebný úrad listom zo dňa 07. mája 2020 oznámil začatie územného konania stavby všetkým 

účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom, a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 09.júna 2020. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány poučení, že svoje námietky 

a pripomienky, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež boli účastníci 

konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa 

neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak 

podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Spolu s oznámením o začatí konania  

stavebný úrad zaslal Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s §140c ods.2 

stavebného zákona žiadosť o záväzné stanovisko spolu vrátane príloh - návrh na vydanie územného rozhodnutia, 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených 

v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.   

http://brestovec.eu/
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V priebehu konania navrhovateľ predložil k návrhu nasledovné doklady: výpis z obchodného registra – 

Condor Invest, s.r.o., vl.č. 30216/T, splnomocnenie zo dňa 21.októbra 2019 uzavreté medzi navrhovateľom a Ing. 

Attilom Urbánom, na zastupovanie, účasť, podávať návrhy a žiadosti, na jednania a konania a všetky úkony pre 

územné konanie a s vecami s tým súvisiacimi; dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia podľa 

podmienky A.3 tohto rozhodnutia; záverečnú správu geologickej úlohy, výpis z listu vlastníctva č. 730 k.ú. 

Brestovec,   rozhodnutie OU-KN-OSZP-2020/003094-020 zo dňa 21.februára 2020, právoplatné dňa 03.apríla 

2020, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí č. OU-KN-OSZP-

2020/003094-020, záväzné stanovisko Obce Brestovec k investičnej činnosti č.126/2019-2, stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov: súhlas Obce Brestovec na povolenie   malého zdroja znečistenia ovzdušia  

č. 126/2019-4, vyjadrenie Obce Brestovec  z hľadiska zákona o vodách č. 126/2019-5, Okresný úrad Komárno – 

odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska - zákona o ochrane prírody a krajiny, - zákona o odpadoch, - o vodách, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 

zboru v Komárne, ZsVS a.s. Nitra, OZ Nové Zámky, Slovak Telekom, a.s., SPP  - distribúcia, a.s.., 

Západoslovenská distribučná, a.s., stanoviská vydané k zámeru navrhovanej činnosti - Ministerstvo hospodárstva  

SR, Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,  Okresný úrad Komárno – odbor 

starostlivosti o ŽP z hľadiska - zákona o ochrane prírody a krajiny, - zákona o odpadoch, - o vodách, - o ovzduší, 

Okresný úrad Komárno – odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 

v Komárne. 

Na základe oznámenia o začatí územného konania Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 

P.O.BOX 218, 851 02   Bratislava, (ďalej len „účastník konania“) dňa 27.mája 2020 do emailovej schránky 

stavebného úradu doručil podanie s názvom „Vyjadrenie účastníka územného konania  podľa §37 ods.3 

Stavebného zákona“ a  dňa 1.júna 2020 potvrdil cez elektronickú podateľňu, ktoré stavebný úrad v súlade  

s ustanovením § 19 ods. 2 správneho poriadku posúdil podľa jeho obsahu.  Vyjadrenie účastníka konania nie je 

námietkou voči predmetnej stavbe, ale formuluje zákonné verejné záujmy chránené osobitnými zákonmi. 

Na ústnom pojednávaní dňa 09.júna 2020 sa zúčastnil splnomocnenec navrhovateľa a projektant,  starosta 

obce Brestovec a zamestnanci stavebného úradu, ako je uvedené v prezenčnej listine. Zástupcovia dotknutých 

orgánov sa na konaní nezúčastnili.  Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa 

ústneho rokovania nezúčastnili, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. Posudzovanú 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby odsúhlasili dotknuté orgány verejnej správy obhajujúce verejné 

záujmy podľa osobitných predpisov na úsekoch ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, protipožiarnej 

ochrany, krízového riadenia, ako aj z hľadiska ochrany verejných inžinierskych sietí.   

Ku dňu a v deň ústneho pojednávania dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie termínu na zaujatie 

stanoviska. Stavebný úrad  posúdil  návrh  na  umiestnenie  stavby  podľa  § 37  stavebného zákona  predo-všetkým 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia stavby v území a jeho dôsledkov, 

preskúmal návrh a jeho súlad s územným rozvojom obce Brestovec pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky 

dotknuté umiestňovanou stavbou.    

Stavebný úrad oboznámil účastníkov konania prítomných na ústnom pojednávaní s obsahom vyjadrenia 

dotknutej verejnosti doručeného pred termínom ústneho pojednávania a následne splnomocnenec navrhovateľa 

požiadal stavebný úrad o lehotu na vyjadrenie sa k obsahu doručeného vyjadrenia.  Z ústneho pojednávania  bola 

spísaná zápisnica, v ktorej stavebný úrad písomným záznamom vyhovel žiadosti splnomocnenca navrhovateľa 

a určil lehotu na doručenie vyjadrenia do 30.júna 2020. Písomné vyjadrenie bolo doručené   19.júna 2020.   

Navrhovateľ  listom zo dňa 18.júna 2020 doručil tunajšiemu stavebnému úradu dňa 19.júna 2020 odpoveď 

k vyjadreniu účastníka konania  podľa §37 ods.3 stavebného zákona, k predmetnej stavbe. 

Po doplnení podania stavebný úrad dňa 01.júla 2020 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom, že  podľa 

ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho 

podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie a to v  lehote do 7 dní odo dňa doručenia  

oznámenia. Účastníci konania ani dotknuté orgány sa nevyjadrili v lehote určenej stavebným úradom k doplneným 

podkladom návrhu. 

Účastník konania v podaní uplatňuje nasledovné pripomienky, citované z podania („kurzívou“): 

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 Stavebného zákona ako dotknutá 

verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom územnom konaní pre stavbu „Manipulačná 

a expedičná skladová hala“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného 

prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým 

opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a 

minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo 

prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po 

zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a 

osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, 

alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v 
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prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na 

životné prostredie.". Podľa §37 ods.2 je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v 

tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:  

a) K predmetnej stavbe „Manipulačná a expedičná skladová hala " bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené 

rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná 

veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 

oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods. l Stavebného zákona je rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. 

Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy 

nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a 

požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.  

Vyjadrenie navrhovateľa:  

Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní 

(bod 1÷22) č. OU-KN-OSZP-2020/003094-20-Po, vydané OÚ KN, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

k predmetnej stavbe. 

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).  

Zapracované - súhlasné stanovisko obce Brestovec a OU KN k vydaniu územného rozhodnutia. 

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.  

Zapracované - súhlasné stanovisko OU KN k vydaniu územného rozhodnutia 

3.  Zariadenia predmetnej prevádzky musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 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, v znení neskorších predpisov.  

Zariadenia predmetnej prevádzky budú spĺňať požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., nakoľko sa v 

skladovo - manipulačných priestoroch sa neplánuje žiadna výroba, ani výrobná činnosť menšieho charakteru 

4.  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 MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o ovzduší malý zdroj znečisťovania ovzdušia. V súlade s § 27 ods. 

1 písm. c) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov 

vrátane ich zmien a na ich užívanie obec.  

Zapracované, plánovaný investičný zámer nebude mať žiadne negatívne vplyvy na prírodné prostredie, krajinu, 

obyvateľstvo a infraštruktúru, ani na ľudské zdravie - pozri súhlasné stanoviská obce Brestovec, a OU KN  

k vydaniu územného rozhodnutia. 

5. 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.  

Dopravné cesty a manipulačné plochy budú pravidelne čistené a udržiavané dostatočnou vlhkosťou povrchov na 

zabránenie, resp. obmedzenie rozprašovaniu - bude zohľadnené v rámci realizácie stavby. 

6. Upozorňujeme, že s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby je potrebné nakladať v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, to znamená prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie a to buď 

materiálové príp. energetické. Skládkovanie odpadov využívať iba v prípade, že zhodnotenie odpadov nie je 

možné alebo účelné.  

Bude zohľadnené v rámci realizácie stavby - budú sa dôsledne dodržiavať požiadavky vyplývajúce zo zákona  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, pričom sa bude 

dodržiavať hierarchia odpadového hospodárstva. Budúca prevádzka navrhovanej činnosti bude prispôsobená 

programu odpadového hospodárstva obce a odpady produkované počas prevádzky sa budú separovať resp. 

zhodnocovať. V rámci výstavby, navrhovaný zámer rešpektuje ustanovenia zákona o odpadoch a odpady sa budú 

v maximálne možnej miere zhodnocovať.  

7. Upozorňujeme navrhovateľa, že v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích, 

stavebných a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú 

a ako pôvodca zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 

tohto zákona.  

Rešpektované, bude zohľadnené v rámci realizácie stavby. 

8. Upozorňujeme, že v danej lokalite (parcela č. 401/5) je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží 

evidovaná v registri A pravdepodobná environmentálna záťaž – KN(002)/Brestovec – skládka TKO – 
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SK/EZ/KN/325. Vhodnosť a podmienky prípadného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže 

bude potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.  

Je overené geologickým prieskumom - geológia záujmového územia je dobrá, vzťah s geológiou a hydrogeológiou 

je známy, keďže sa jedná o jestvujúci areál. N základe požiadavky Navrhovateľa (pre potreby navrhovanej 

činnosti) bol vyhotovený geologický a hydrogeologický posudok, v ktorom bola vyhodnotená navrhovaná činnosť 

vo vzťahu k horninovému prostrediu a hydrogeológii dotknutého územia a v ňom uvedené  

skutočnosti slúžili na popis súčasného stavu horninového prostredia a hydrogeológie dotknutého územia, spôsob 

zakladania navrhovaných stavebných objektov a identifikovanie vplyvov navrhovanej činnosti na tieto zložky 

životného prostredia, ako aj na navrhovanie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti 

na životné prostredie (Číslo úlohy: 180IG19, Riešiteľská organizácia: GEO- Komárno s.r.o., ul. Gen. Klapku 

4085/91, 945 01 Komárno, Zodpovedný riešiteľ úlohy : RNDr. Varjú Zoltán, Dátum vyhotovenia: 21. 12. 2019).  

9. Počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na 

zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd.  

Rešpektované, bude zabezpečené a zohľadnené v rámci realizácie stavby 

10. Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami 

zákona o odpadoch,  

Rešpektované, pre obdobie prevádzky bude zabezpečené technicky, resp. organizačne, nakladanie s odpadmi  

v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. 

11. Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.  

Opatrenia budú realizované a zohľadnené, na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené  

v zámere. 

12. Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 

113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 

2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho 

Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne 

záväzným nariadením NSK č. 6/2015.  

Zámer je v súlade s Územným plánom regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja - pozri súhlasné stanovisko 

Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Brestovec, k vydaniu územného rozhodnutia.  

13. Navrhovanú činnosť výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.  

Navrhovaná činnosť je výškovo aj funkčne zosúladené s okolitou najbližšou zástavbou - jedná sa o dostavbu 

jestvujúceho a dobre fungujúceho areálu.  

14. Preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované 

opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). Zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady aobaly/registre-a-zoznamy/ 

poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných 

zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.  

V rámci výstavby aj prevádzky, sa budú dôsledne dodržiavať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, pričom sa bude dodržiavať hierarchia 

odpadového hospodárstva. Zámer bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a vplyvy boli relevantne posúdené 

a vyhodnotené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Budúca prevádzka navrhovanej činnosti bude 

prispôsobená programu odpadového hospodárstva obce a odpady produkované počas prevádzky sa budú separovať 

resp. zhodnocovať. V rámci výstavby navrhovaný zámer rešpektuje ustanovenia zákona o odpadoch a odpady sa 

budú v maximálne možnej miere zhodnocovať. 

15.  Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty 

a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných 

odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s 

recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu  

V rámci výstavby navrhovaný zámer rešpektuje ustanovenia zákona o odpadoch a odpady sa budú v maximálne 

možnej miere zhodnocovať - veľké množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií budú opätovne využité 

pri výstavbe, ako spätné zásypy, podložie, alebo zhutnené lôžko pod novou základovou konštrukciou, Vo všetkých 

prípadoch sa jedná o separované zhromažďovanie produkovaných odpadov a ich následným odvozom v zmysle 

zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými organizáciami. Vzniknuté odpady budú zhromažďované a 

utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

Vzniknuté zhodnotiteľné odpady budú zhodnocované pri svojej činnosti. Odpad takto nevyužitý bude ponúknutý 

na zhodnotenie, inému. 

16. Uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými 

podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v 

súlade s platnou legislatívou.  

Opatrenia budú uplatňované spravodlivo a zreteľne, v rámci realizácie a prevádzky stavby. 

http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady%20aobaly/registre-a-zoznamy/
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17. V zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj 

prevádzky stavby.  

Bude realizované v rámci realizácie stavby a aj prevádzky stavby - zámerom tohto opisu opatrení je zaistenie 

ochrany existujúcej zelene. Povinnosti vyplývajúce z tohto opisu opatrení sa týkajú všetkých pracovníkov 

dodávateľa a poddodávateľov v priestore staveniska, ktoré by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. 

Cieľom tohto opisu je zvýšiť environmentálne správanie pracovníkov dodávateľa a poddodávateľov, ako aj 

minimalizovať havárie a škody na životnom prostredí počas realizácie stavby. Ak do stavebného pozemku 

zasahujú chránené územia prírody alebo ich ochranné pásma, prípadne chránené stromy, je potrebné zabezpečiť 

ich ochranu podľa príslušných právnych predpisov. Stavbyvedúci zabezpečí, aby so zeleňou územia bolo 

nakladané podľa podmienok stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. Pri všetkých prácach, ktorými 

bude dotknutá zeleň je potrebné dodržiavať príslušné všeobecne záväzné nariadenia obcí, v ktorých sa predmetná 

stavba vykonáva. Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež na plochách 

majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami, je dodávateľ 

alebo poddodávateľ, vykonávajúci tieto činnosti povinný:  

a) predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie 

koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,  

b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom orgánu 

správy zelene, vlastníka alebo správcu plôch zelene,  

c) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene a odovzdať 

správe verejnej zelene preberacím protokolom,  

d) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie)  

Pri všetkých prácach a úpravách, ktorými by mohli byť dotknuté dreviny, musí byť dodržaná STN 83 70 10 

Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri stavebných prácach sa dreviny 

chránia komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, 

nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu zásahov do drevín. Nadväzujúce ošetrenie drevín a iné 

opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa zrealizujú ihneď.  

18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti 

obcí(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke usmernenia oznamenia 

-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať 

dokumentáciu pre územné  aj stavebné konanie.  

Sadové a parkové úpravy budú realizované minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej 

vybavenosti obcí, v rámci realizácie stavby a aj prevádzky stavby.  

19. V rámci konania na základe právoplatného rozhodnutia, po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle 

Dokumentu starostlivosti o dreviny, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov navrhovateľ vysadí v obci Brestovec 

vzrastlé dreviny  

Výsadba vzrastlých drevín bude realizovaná v rámci realizácie stavby. 

20. Zohľadniť „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“ 

navrhnuté v kapitole IV.10. zámeru  

Opatrenia budú zohľadnené v rámci realizácie stavby. 

21. Podrobne rozpracovať a vyhodnotiť 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.  

Z predloženého zámeru je zrejmé, že navrhovaná dostavba manipulačnej a expedičnej skladovej haly  

(v jestvujúcom výrobnom areáli) svojím charakterom nebude vyžadovať nové pracovné miesta, preto sa ani nároky 

na statickú a dynamickú dopravu nezvýšia, nebude mať zvýšené nároky na statickú dopravu. Nová manipulačná a 

expedičná skladová hala bude obslúžená z jestvujúcich a čiastočne novovybudovaných vnútroareálových 

spevnených plôch, bude len reorganizovaná vnútroareálová doprava. Z uvedených dôvodov nie je v projekte 

potrebné riešiť statickú dopravu, ani parkovacie miesta. Oplotenie pozemku je jestvujúce  drôtené, riešili sme tak, 

aby bol zabezpečený náležitý rozhľad pri vychádzaní z jestvujúceho areálu výroby na cestu III/1450. Aj počet 

potrebných parkovacích miest bol riešený k jestvujúcej výrobnej hale (v jestvujúcom areáli je vyznačených 11 

státí, z toho 1 státie je vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhl. 

č. 532/2002 Z.z, takže je pozitívne prekročená normová požiadavka), v súlade  

s predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Nové parkovacie miesta nebudú potrebné, v skladovej 

hale nebudú vytvorené trvalé pracovné miesta, podľa potreby budú tam pohybovať max. 2 pracovníci za účelom 

vydania stavebného materiálu. Z toho jednoznačne vyplýva, že môže tam byť prechodné pracovné miesto, alebo 

občasné pracovné miesto.  

22. Podrobnejšie výpočty, týkajúce sa prietokových množstiev dažďovej a splaškovej kanalizácie, resp. iných 

navrhovaných vodných stavieb budú súčasťou projektovej dokumentácie v rámci povoľovania navrhovanej 

činnosti podľa osobitných predpisov.  
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Bude zapracované a rozpracované do PD pre stavebné povolenie, podrobnejšie výpočty budú súčasťou projektovej 

dokumentácie. 

Stavebný úrad zaslal príslušné podklady (vrátane písomného vyhodnotenia jednotlivých podmienok EIA) 

Okresnému úradu Komárno – odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, ktorý  vydal dňa 16.júna 2020 záväzné stanovisko pod č. OU-KN-OSZP-2020/003094-022, v ktorom 

okrem iného uvádza, že nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom a predmetným rozhodnutím 

č. OU-KN-OSZP-2020/003094-020 zo dňa 21.februára 2020.   

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá bude predkladaná k stavebnému konaniu má byť 

vypracovaná oprávneným projektantom v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. aj so zohľadnením všetkých 

predpisov, platných v čase vypracovania dokumentácie. Táto povinnosť vyplýva z platných predpisov pre stavebné 

konanie a je uvedená aj v podmienke A.9 výroku tohto rozhodnutia.   

b)  Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú 

stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej 

infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.  

Predložená dokumentácia k územnému konaniu obsahuje výpočet nárokov na dopravu. Stavbu posúdila aj Obec 

Brestovec, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií  

v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a pre stavbu 04.decembra 

2019 vydala súhlasné stanovisko č. 126/2019-6. Príslušný orgán potvrdil, že dopravné napojenie jestvujúceho 

výrobného areálu počas výstavby a aj prevádzky je zabezpečené cez existujúcu betónovú komunikáciu, z cesty 

III/1450; dopravné riešenie je dostatočné a na predmetnú stavbu sa nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona 

o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.  

Dopravná kapacitnosť sa navrhovanou stavbou manipulačnej a expedičnej skladovej haly, ktorá nerozširuje 

výrobnú kapacitu existujúcej  výrobnej haly  - nenavýši a zostáva na súčasnej úrovni. Stavba bude obsluhovaná z 

jestvujúcich a čiastočne novovybudovaných vnútroareálových spevnených plôch, bude len reorganizovaná 

vnútroareálová doprava, stavba a neprichádza k zvýšeniu  nárokov na  dopravu. 

c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.  

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 

22.novembra 2019 vydal vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2019/018251-002, ktorým potvrdil, že navrhovaná stavba 

je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. Príslušný orgán štátnej vodnej správy nestanovil podmienky pre 

nasledujúce konanie a tiež nepožadoval zabezpečenie rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona. Ide o stavbu, 

ktorá nie je vodnou stavbou, nezasahuje do ochranného pásma vodárenských zdrojov, vodného toku, pobrežných 

pozemkov a stavba nie je umiestnená vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.   

d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona 

vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.  

Stavba sa umiestňuje v existujúcom areáli a nemá vplyv na vodohospodárske pomery povodia. Okresný úrad 

Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 22.novembra 2019 

vydal vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2019/018251-002, ktorým potvrdil, že navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany 

vodných pomerov možná. Ide o stavbu, ktorá nezasahuje do ochranného pásma vodárenských zdrojov, vodného 

toku, pobrežných pozemkov a stavba nie je umiestnená vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, 

preto vyjadrenie správcu dotknutého povodia nebolo potrebné dokladovať.   

e)  Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s pred-

metnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.  

Stavba sa umiestňuje v existujúcom areáli a svojou veľkosťou ani prevádzkou nebude negatívne ovplyvňovať 

životné prostredie. Dokumentácia obsahuje aj návrh úprav okolia stavby. K stavbe Okresný úrad Komárno, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny dňa 25.novembra 

2019 vydal vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2019/018296-002, v ktorom je uvedené, že 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, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.  Súčasťou spisového materiálu je rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania Okresného úradu Komárno č. OU-KN-OSZP-2020/003094-020 zo dňa 21.februára 2020, v 

ktorom sa píše, že navrhovaná činnosť sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 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, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany. Požiadavke bolo vyhovené. 

f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e  

a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti  

v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z 

vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a 

ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 

umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických 

systémov založených na obnovitelných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 

monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické 
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podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo" 

.Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami 

preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky 

na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami  

v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.  

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba, ktorej prevažne najväčšiu časť tvoria skladové priestory – manipulač-

ný sklad – 587,17 m2, expedičný sklad – 539,00 m2, a časť je vstavaná administratívno-sociálna časť pôdorysných 

rozmerov 6,00 m x 10,0 m – priestory budú vykurované a chladené klimatizačným zariadením. Stavba sa 

umiestňuje so zohľadnením miestnych podmienok a bude orientovaná tak, aby sa maximálne možnej miere 

využívalo denné osvetlenie v miestnostiach, určených na pobyt osôb. Projektová dokumentácia stavby (projekt 

stavby), ktorá sa má predkladať k stavebnému konaniu, má byť vypracovaná oprávneným projektantom v rozsahu 

§ 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. aj so zohľadnením všeobecných technických požiadaviek na navrhovanie stavieb 

podľa § 47 stavebného zákona, s vytvorením podmienok na uskutočňovanie stavieb podľa  

§ 48 stavebného zákona, ako aj súvisiacich predpisov. V zmysle § 45 ods. 1 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 zrealizovateľnosť. 

K posudzovanej dokumentácii a k umiestneniu stavby, boli predložené potrebné súhlasné stanoviská - vyjadrenia 

dotknutých orgánov,  pričom stavebný úrad ďalej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zaviazal navrhovateľa k 

splneniu oprávnených požiadaviek účastníkov konania a všetkých požiadaviek dotknutých orgánov, vyplývajúcich 

z ich stanovísk resp. vyjadrení a rozhodnutí, čím je zabezpečené zohľadnenie oprávnených pripomienok 

účastníkov konania ktoré majú oporu aj v legislatíve v zmysle, ktorej bola   navrhovaná stavba posúdená 

dotknutými orgánmi. V priebehu konania neboli stavebnému úradu predložené žiadne doklady preukazujúce, že 

predmetná stavba, tak ako je navrhnutá bude mať negatívne a rušivé vplyvy na svoje okolie, susedné stavby a 

životné prostredie. Umiestnenie predmetnej stavby neodporuje ustanoveniam stavebného zákona a súvisiacim 

vykonávacím predpisom čo bolo aj podporené súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.  

K časti vyjadreniu - textu „Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými 

opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia“ stavebný úrad uvádza, že predmetné vyjadrenie neobsahuje 

body h a i.  

g)  Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch  

č. 79/2015 Z. z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).  

V rámci realizácie stavby aj prevádzky, sa budú dôsledne dodržiavať požiadavky vyplývajúce zo zákona  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, pričom sa bude 

dodržiavať hierarchia odpadového hospodárstva. Zámer a projektová dokumentácia pre územné konanie boli 

spracované v súlade s platnou legislatívou a vplyvy boli relevantne posúdené a vyhodnotené v súlade so zákonom 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  

Budúca prevádzka navrhovanej činnosti bude prispôsobená programu odpadového hospodárstva obce a odpady 

produkované počas prevádzky sa budú separovať resp. zhodnocovať.  

V rámci výstavby navrhovaný zámer rešpektuje ustanovenia zákona o odpadoch a odpad sa budú v maximálne 

možnej miere zhodnocovať - veľké množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií budú opätovne využité 

pri výstavbe, ako spätné zásypy, podložie, alebo zhutnené lôžko pod novou základovou konštrukciou, Vo všetkých 

prípadoch sa jedná o separované zhromažďovanie produkovaných odpadov a ich následným odvozom v zmysle 

zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými organizáciami.  

Vzniknuté odpady budú zhromažďované a utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečené pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Vzniknuté zhodnotiteľné odpady budú zhodnocované pri svojej 

činnosti. Odpad takto nevyužitý bude ponúknutý na zhodnotenie, inému. 

Dokumentáciu stavby posúdil aj Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva svojim vyjadrením č. OU-KN-OSZP2019/ 018153-2  

z 18.novembra 2019, v ktorom je uvedené, že s s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby  

súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok – citované v časti B tohto rozhodnutia. V stavebnom konaní sa bude 

postupovať aj v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení zmien, platných v čase konania. Požiadavke bolo vyhovené. 

S realizáciou stavby „Manipulačná a expedičná skladová hala" súhlasíme; do podmienok územného rozhodnutia 

žiadame zahrnúť nasledovné podmienky podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona:  

1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-

stanoviska-pokvnv/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-l-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu 

biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.  

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území 

tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 

PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V 

EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/índex.html#2).  
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3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému 

hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, 

parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou 

funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 

minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 

(www.samospravvdomov.org/fíles/retencna_dlažba.pdf).  

4) 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 hnedou farbou  

Stavebný úrad týmto územným rozhodnutím o umiestnení stavby v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona 

vymedzil územie na navrhovaný účel, určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, 

posúdil súlad s cieľmi a zámermi územného rozvoja, určil vecnú a časovú koordinácia stavieb a opatrení  

v území, starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, určil 

stavebný pozemok, umiestnil stavbu na ňom, určil podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah 

projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v zmysle platných predpisov. Územné rozhodnutie obsahuje aj 

informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu a situáciu umiestnenia stavby.  

 

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) 

resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:  

i) Koordinačná situácia  

ii) Sprievodná správa  

iii) Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom 

príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona  

iv) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia  

v) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia  

vi) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu 

komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby  

vii) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia  

viii) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona  

ix) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery 

stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR.  

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie konania a súčasne nariadil ústne 

pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa dňa 09.júna 2020 aj napriek Vládou Slovenskej republiky vyhlásenej 

mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území 

Slovenskej republiky, počas ktorej je potrebné prísne dodržiavať prijaté opatrenia, okrem iných obmedziť mobilitu 

mimo bydliska a je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb  uskutočnilo. Účastník konania 

bol v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona v oznámení upozornený,  že svoje námietky a 

pripomienky k návrhu môže uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Súčasne mu 

stavebný úrad oznámil, že do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnuť do začiatku 

ústneho konania na stavebnom úrade v pracovných dňoch a pri ústnom pojednávaní. Združenie domových 

samospráv ako účastník konania mal podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku „právo nazerať do spisov, robiť si z 

nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s 

výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom“. Citované ustanovenie správneho poriadku sa vzťahuje na inštitút 

nazerania do spisu a pre správny orgán z neho nevyplýva povinnosť zasielať účastníkom konania kópiu spisu ani 

jej časti v rámci oboznamovania účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho 

poriadku (napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava 5S/234/2013). Účastník konania nevyužil možnosť 

nahliadnutia do dokumentácie stavby a iných podkladov rozhodnutia a svoje právo oboznámiť sa s podkladmi 

rozhodnutia nevyužil. 

Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame 

byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku 

vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do 

elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovenská.sk; listiny  

v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.  
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Vyjadrenie účastníka konania je kurzívou citované v tomto rozhodnutí a je vyhodnotené. Podklady rozhodnutia 

boli pripravené k nahliadnutiu a stavebný úrad určil lehotu na podanie námietok a pripomienok pre každého 

účastníka konania rovnako a upozornil ich, že v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona na neskoršie podané 

námietky sa nebude prihliadať (predĺžiť určenú lehotu stavebný úrad môže v súlade s § 36 ods. 3 stavebného 

zákona iba dotknutému orgánu na základe jeho žiadosti). Stavebný úrad všetky písomnosti (oznámenie o začatí 

konania ako aj rozhodnutie) doručuje Združeniu domových samospráv výhradne len do jeho elektronickej 

schránky. Vyjadrenie účastníka konania bolo cez elektronickú podateľňu doručené stavebnému úradu v určenej 

lehote 01.júna 2020.  

Na základe oznámenia zaslaného v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona Okresný úrad Komárno, odbor 

starostlivosti o životné prostredie 16.júna 2020 vydal k územnému konaniu záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-

2020/003094-022, ktorým konštatuje, že predložená dokumentácia pre územné konanie je vypracovaná  v súlade 

so zákonom a podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 

OSZP-2020/003094-20 zo dňa 21.februára 2020. 

Stavebný úrad je povinný sa  pripomienkami verejnosti zaoberať  a v rámci celkového posúdenia veci ich 

brať do úvahy a vysporiadať sa s nimi vo svojom rozhodnutí. Stavebný zákon stanovuje, že stavebný úrad 

v rozhodnutí o umiestnení stavby rozhodne o námietkach účastníkov konania. 

Podľa § 32 zákona číslo 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 

poriadok) podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné 

vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah 

a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.   

V uskutočnenom konaní dotknuté orgány ani účastníci konania neuplatnili žiadne námietky k vydaniu 

rozhodnutia o umiestnení stavby. Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade 

a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu 

stavby. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu. Navrhovateľ je 

povinný v plnej miere dodržať podmienky a zohľadniť pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov 

a oprávnené pripomienky účastníkov konania.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s územným rozvojom obce pre dotknuté územie a 

stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 

prostredie neohrozuje. Z predložených podkladov  vyplýva, že stavba nebude mať negatívny vplyv  

na životné prostredie ani na okolitú zástavbu. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej 

stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný 

úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil pozemky na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými 

sa zabezpečujú záujmy spoločnosti a iných opatrení v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, 

ochrany zdravia. Navrhovanou stavbou nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

  Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

 

P  o  u  č  e  n  i e: 

 

Podľa  § 53 a nasl. zákona č.71/1967  Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Obec Brestovec, Hlavná 86, 946 17  

Brestove.   

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

  

Podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti územnému rozhodnutiu o využívaní územia a o umiestnení stavby, 

ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad územného rozhodnutia s obsahom rozhodnutia Okresného 

úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KN- OSZP-2020/003094-20 zo dňa 21.02.2020 

vydanom v zisťovacom konaní; lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť od dňa 

zverejnenia tohto rozhodnutia. 
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Peter   T ó t h    
                                                                        Starosta obce  
 
 

 

 
Vyvesené dňa 10. augusta 2020    Zvesené dňa 25. augusta 2020 

 

 
 

Podpis, pečiatka.................................. Podpis, pečiatka......................................... 

 

 

 

 
 

 

Príloha pre navrhovateľa : Dokumentácia overená v územnom konaní (pre navrhovateľa)   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rozhodnutie sa doručí  - účastníkom konania:  

1. Condor Invest, s.r.o., so sídlom Mlynská  2, 932 01  Veľký Meder – doručuje sa  splnomocnencovi 
Ing. Attila Urbán, Ul. gen. Klapku 3043/70, 945 01  Komárno + projektant 

2. Obec Brestovec, Hlavná 68, 946 17  Brestovec  

3. Margita Véghová, 946 17  Brestovec, č. 1  
4. Ing. Peter Lelkes, Roľnícka 413, 946 17  Sokolce   

5. Helena  Lelkesová, Roľnícka 413, 946 17  Sokolce   

6. Július Knapp, Ul. SNP 770/12, 930 28  Okoč 
7. Viola Knappová, Ul. SNP 770/12, 930 28  Okoč 

8. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02  Bratislava 

Dotknutým orgánom: 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01  Komárno 

10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16, 945 01 Komárno 

11. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01  Komárno - odbor starostlivosti o ŽP 

12. Stavebný úrad – spis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


