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Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2021/011583-011

Dunajská Streda
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Rozhodnutie
Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV

Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e)
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust.
§ 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra na zmenu navrhovanej činnosti „ Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a
ČOV“ po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:
Navrhovaná zmena činnosti

„Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV ” uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
• držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov,
• nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi,
• prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať
ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
• k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
• aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových
vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej
správy
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• Na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného
zákona
• navrhovanú činnosť je potrebné posúdiť podľa § 16a vodného zákona
• nakoľko odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do Chotárneho kanála, uvedenú činnosť musí posúdiť aj správca
chotárneho kanála
• vyžiadať súhlas potrebný k povoleniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
• V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 220/2004
Z. z..
• dodržať platné predpisy na ochranu verejného zdravia

Odôvodnenie
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na
základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra zo dňa 18.06.2021 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18
ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV ”.

V roku 2007 bolo vykonané zisťovacie konanie pre navrhovanú činnosť „Región Veľký Meder - odvedenie a čistenie
odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou“ Krajským úradom životného prostredia Trnava, v rámci ktorého bolo
rozhodnuté, že predmetná navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – rozhodnutie KÚŽP-2/2007/00256/
Šd, zo dňa 10. 07. 2007.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka skupinovej splaškovej kanalizácie pre obce Sap, Ňárad
a Pataš s čistením odpadových vôd na novej ČOV Ňárad pre 1998 EO v súlade s požiadavkami s požiadavkami
Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, resp.
vodohospodárskeho orgánu. Vyčistené odpadové vody budú výtlačným potrubím dopravené do nového výustného
objektu situovaného v r.km. 1,770 na návodnej ľavostrannej strane ochrannej hrádze odpadového kanála Dunaja
vodného diela Gabčíkovo.
Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti:
Kraj: Trnavský
okres: Dunajská Streda
obce: Baloň, Ňárad, Pataš, Sap
katastrálne územia: Baloň, Ňárad, Pataš, Sap
časti obce: Baloň, Ňárad, Pastúchy, Sap
sídelné jednotky: Baloň, Ňárad, Pataš, Sap
umiestnenie: v zastavanom území a mimo zastavaného územia obcí Ňárad, Pataš a Sap a mimo zastavaného územia
obce Baloň

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti dňa 17.12.2020 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/sap-narad-patas-kanalizacia-cov
Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v
uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
§ 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská
Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2021/004161-002 zo dňa
08.01. 2021
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Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2021/011998-002 zo dňa
02.06.2021
• držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov,
• nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi,
• prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať
ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
• k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
• aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2021/014890-002 zo dňa 03.06.2021
• V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových
vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej
správy
• Na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného
zákona
• navrhovanú činnosť je potrebné posúdiť podľa § 16a vodného zákona
• nakoľko odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do Chotárneho kanála, uvedenú činnosť musí posúdiť aj správca
chotárneho kanála

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2021/011779-002 zo dňa 07.06.2021
V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm. a.) zákona o
ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Podľa predloženej
dokumentácie nevzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Uvažovaná technológia sa v zmysle kategorizácie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa Prílohy č.1 k
vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší je kategorizovaná ako:

5.2.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov
- čistiarne komunálnych odpadových vôd ≥ 5000EO
- centrálne čistiarne priemyselných podmienok ≥ 2000EO
sú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Nakoľko predložený projekt „ Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV“ predpokladá počet obyvateľov EO 1998,
bude považovaný za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Súhlas potrebný k povoleniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia dáva obec ako vecne a miestne príslušný orgán
ochrany ovzdušia podľa §27 ods.1 písm.c) zákona o ovzduší.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2021/014890-002, zo dňa 03.06.2021
doručené dňa 18.08.2021
- V katastrálnom území sa nachádzajú nasledovné chránené územia:
Chránený areál Čiližské močiare, Ramsarská lokalita a chránené územia sústavy NATURA 2000 - územie
európskeho významu SKUEV0227 Čiližské močiare a SKUEV1227 Čiližské močiare.
Žiadame nezasahovať do uvedených chránených území

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný
zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania
navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2021/011732-002 zo dňa 28.05. 2021
• Okresný úrad, odbor krízového riadenia zmenu navrhovanej činnosti zámeru neposudzuje , z hľadiska potrieb
civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-
OCDPK-2021/012067-02 zo dňa 02. 06. 2021
s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2021/016629 zo dňa 04.06.2021
Správny orgán berie na vedomie upovedomenie o začatí konania vo veci posudzovania návrhu o zmene navrhovanej
činnosti „Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV“. Po preskúmaní súvisiacej dokumentácie konštatuje, že sa jedná o
zámer Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v obciach Sap,
Ňárad a Pataš. Zámer je situovaný v katastrálnych územiach Sap, Ňárad a Pataš v zastavanom území daných obcí
a v katastrálnom území Baloň mimo zastavaného územia obce.
Realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy potrebný pre vybudovanie kanalizačnej siete
v dotknutých obciach. Trvalý záber z dôvodu vybudovania čističky odpadových vôd sa predpokladá v k. ú. Baloň
mimo zastavaného územia obce Baloň na parcele EKN č. 2153 s druhom pozemku trvalý trávny porast. V prípade
realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z..
Z hľadiska kvality poľnohospodárskej pôdy určenej na trvalý záber sa parcela EKN č. 2153 nachádza na
poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek do 1. skupiny (kód BPEJ
0019002), ktorá nie je evidovaná v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Baloň podľa prílohy č.
2 Nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2021/004751
RH/2021/00710/002-BM5 zo dňa 03.06. 2021
So zmenou navrhovanej činnosti „Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV“ sa súhlasí. Napriek tomu, že
predmetná stavba ČOV sa nachádza mimo intravilánov dotknutých obcí, bol určený režim využívania navrhovaného
ochranného pásma tohto areálu v rozsahu 100 m od oplotenia tak, že na území tohto pásma nesmú byť umiestnené
objekty určené na bývanie, rekreáciu, pre deti a mládež a pre zdravotníctvo. Pri projekčnej príprave a realizácii
navrhovanej činnosti musia byť dodržané aj platné predpisy na ochranu verejného zdravia a to najmä:
• zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
• NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
• NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
• NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým
faktorom pri práci
• vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorým 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
zmien
• vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania
navrhovanej činnosti.

Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov - č.11412/2021//OUPŽP-2 zo dňa 04.06. 2021
Zmenou pôvodne navrhovanej činnosti dôjde k výstavbe a prevádzka skupinovej splaškovej kanalizácie pre obce
Sap, Ňárad a Pataš s čistením odpadových vôd na novej ČOV Ňárad pre 1998 EO v katastri obce Baloň. V rámci
jednotlivých obcí je navrhnutá stoková sieť pozostávajúca z gravitačných potrubí, revíznych šachiet, čerpacích
staníc a výtlačných potrubí. Za účelom čistenia odpadových vôd z verejnej kanalizácie z obcí Sap, Ňárad a Pataš sa
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navrhuje mechanicko-biologická ČOV Ňárad, ktorá bude pozostávať z mechanického predčistenia odpadových vôd
a z biologického stupňa, ktorý odstráni predovšetkým rozpustené organické znečistenie prítomné v odpadovej vode.
Vyčistené odpadové vody budú výtlačným potrubím dopravené do nového výustného objektu situovaného v r.km.
1,770 na návodnej ľavostrannej strane ochrannej hrádze odpadového kanála Dunaja vodného diela Gabčíkovo.
V dôsledku realizácie ČOV dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy s BPEJ 0019002/1 sk, ktorá
predstavuje najkvalitnejšiu PP podľa nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôdy. Areál ČOV bude vybudovaný mimo obytných zón obcí, pričom bude prístupný po
miestnej komunikácii. Predmetný zámer bude realizovaný v k. ú. obce Baloň, Ňárad, Pataš a Sap na pozemkoch
vedených ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesný pozemok, trvalé trávne porasty, orná pôda a záhrady.
V záujmovom území platí I. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov mimo chránených území sústavy NATURA 2000 a národnej sústavy chránených
území (veľkoplošných a maloplošných). Na predmetných katastrálnych územiach sa nachádza chránené vtáčie
územie SKCHVÚ007 Dunajské luhy a územie európskeho významu SKUEV0227 Čiližské močiare. Realizáciou
navrhovanej zmeny činnosti bude dotknutá časť chráneného areálu Čiližské močiare s výskytom prirodzených
ekosystémov v 2. a 3. stupni ochrany. V zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd sa lokalita navrhovanej činnosti nachádza na území chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný
ostrov.
Po oboznámení sa s predkladaným oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a
ČOV“ môžeme konštatovať:
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia, keďže ČOV
s kapacitou do 5000 EO je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Z posúdenia vplyvu na recipient
je zrejmé, že pri dodržaní limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia budú splnené aj imisné limity.
Predmetná líniová stavba bude realizovaná v zelených pásoch komunikácií a verejných priestranstiev a telesách
miestnych komunikácií, takže navrhovaná činnosť nebude narúšať funkčné a priestorové usporiadanie územia.
Výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti a ani jej synergickým a kumulatívnym pôsobením
nepredpokladáme významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo.
Vzhľadom na charakter posudzovanej zmeny činnosti je zrejme, že jej realizácia prispeje k zlepšeniu stavu
podzemných vôd. Na základe uvedeného predloženú zmenu navrhovanej činnosti TTSK – oddelenie územného
plánovania a životného prostredia akceptuje a nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo životného prostredia SR , Sekcia vôd, 9686/2021-4.1
30454/2021 zo dňa 07.06.2021
- Záujmové územie leží v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z.
z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí
účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd. Z tohto aspektu projekt odkanalizovania
predmetných sídiel a čistenia splaškových odpadových vôd v novej ČOV Ňárad predstavuje pozitívny vplyv na
kvalitu povrchových a podzemných vôd v dotknutej oblasti.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v celom procese realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti
požadujeme dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia §39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
zákona č. 442/2002 Z. z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.

Obec Ňárad, ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti,
určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým
spôsobom.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Stavba ovplyvní životné prostredie počas výstavby i po dokončení stavby. Počas výstavby to budú predovšetkým
zemné práce a manipulácia s vykopanou zeminou ako aj hluk stavebných mechanizmov.
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Po dokončení stavby sa tieto vplyvy odstránia a vplyv chodu objektu na životné prostredie bude vzhľadom na súčasný
stav, prínosom. Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie počas výstavby je možné výrazne eliminovať organizáciou
práce a dodržiavaním príslušnej legislatívy.
Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (zmena pôvodne navrhovanej činnosti) je výstavba a
prevádzka skupinovej splaškovej kanalizácie pre obce Sap, Ňárad, Pataš s čistením odpadových vôd na novej ČOV
Ňárad pre 1998 EO . Vyčistené odpadové vody z ČOV budú výtlačným potrubím dopravené do výpustného objektu
situovaného v r. km. 1,770 na ľavostrannej návodnej strane ochrannej hrádze odpadové kanála VD Gabčíkovo do
toku Dunaja. Kanalizácia v obciach bude gravitačná z rúr PVC, len v dvoch uliciach v obci Ňárad je navrhnutá
tlaková kanalizácia z HDPE rúr. V obci Sap je navrhnutých 6 čerpacích staníc, v obci Ňárad 8 a v obci Pataš 6.
Čerpacie stanice budú vyhotovené zo železobetónových skruží z vodostavebného betónu, budú vybavené dvomi
čerpadlami, z toho 1 rezerva. Ich prevádzka bude plnoautomatická.
Čerpacie stanice budú napojené NN prípojkou na elektrickú sieť v obciach.
ČOV Ňárad: bude mechanicko-biologická, pozostávajúca sa z mechanického prečistenia odpadových vôd a z
biologického stupňa. Súčasťou ČOV bude aj gravitačné zahustenie kalu a akumulácia.
V rámci ČOV budú riešené:
- čerpacia stanica odpadových a žumpových vôd, vrátane hrubého prečistenia
- združený objekt biologického čistenia
- čerpacia stanica kalov
- dosadzovacie nádrže DN1 a DN2
- kalojem, čerpacia stanica vyčistených a kalových vôd
- dúchareň, rozvodňa a velín: jednopodlažná budova o rozmeroch 5,5x20,11m, v ktorej budú nasledovné miestnosti:
dúchareň, elektrorozvodňa, príručný sklad, chodby, šatňa, WC a velín (WC kabína vybavená WC misou, umývadlom
a výlevkou); vo vstupnej chodbe k velínu bude umiestnená linka s drezom, chladnička, dávkovač vody;
- manipulačná plocha
- prístupové komunikácie pre ČOV
- areálové spevnené plochy a komunikácie
- oplotenie so vstupnou bránou.
ČOV bude zásobovaný elektrikou energiou cez VN rozvody a novú blokovú kioskovú trafostanicu s inštalovaným
výkonom 250 kVA. Obsluha ČOV bude občasná (2 osoby). Podľa
STN 756401 pre ČOV bolo navrhované 100 m pásmo hygienickej ochrany. V tomto území ani
v jeho blízkosti sa nenachádza žiadna zástavba.
Sap – kanalizácia
Stoková sieť je navrhovaná ako gravitačná z potrubia PVC DN300 v celkovej dĺžke 3 601 m,
výtlačné potrubia SV1 až SV6 v celkovej dĺžke 1336,8 m.
Ňárad – kanalizácia
Stoková sieť je navrhovaná ako gravitačná z potrubia PVC DN300, resp. v dvoch uliciach je
tlaková kanalizácia z HDPE rúr (vetvy N5-4 a N3-1-1), v celkovej dĺžke 4 703,4 m a výtlačné
potrubia NV1 až NV8 a ČOV v celkovej dĺžke 6446,15 m.
Pataš – kanalizácia
Stoková sieť je navrhovaná ako gravitačná z potrubia PVC DN300 v celkovej dĺžke 4 018,20 m , výtlačné potrubia
PV1 až PV7 v celkovej dĺžke 5 355,00 m.
Pri prevádzke bude ovzdušie ovplyvnené činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Vzhľadom na
kapacitu zariadenia sa predpokladá minimálne zvýšenie dopravného zaťaženia priľahlých komunikácií oproti
existujúcemu stavu.
Prevádzka zariadenia bude kategorizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia. Navrhovaná prevádzka neovplyvní
znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru, a tým ani zdravotný stav obyvateľstva obce.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené
zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie
dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou
nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania
všeobecne závažných právnych predpisov.
Účelom „zákona“ nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia,
ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia
poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa
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osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v
rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z
hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od
zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Všetky zúčastnené
subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných
vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Verejnosť
písomné stanovisko k zámeru nedoručila.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene
navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods.
12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Gabriela Csériová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, Slovenská republika
Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06  Ňárad, Slovenská republika
Obec Pataš, Pataš 87, 929 01  Pataš, Slovenská republika
Obec Sap, Sap 48, 930 06  Sap, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia SR, Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 929 01 Trnava


