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Váš list číslo/zo dňa

Vec
Oprava rozhodnutia č. OU-PN-OSZP-2022/002887-019, zo dňa 11. 05. 2022
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal dňa 11. 05. 2022
v súlade s § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 03/2021
Územného plánu obce Ducové“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Ducové, 922 21 Ducové 121, IČO: 31 826
270 v zastúpení starostkou obce Máriou Kolárikovou, po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie č. OU-PNOSZP-2022/002887-019.
Podľa ust. § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
opravuje Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Piešťany – OSZP“) vyššie
citované rozhodnutie
- vo výrokovej časti nasledovne:
Pôvodné znenie:
Štátna správa ochrany ovzdušia:
1. V lokalitách určených pre obytnú funkciu nepripustiť také druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
2. Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež od navrhovaných nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t. j. dodržiavať dostatočné ochranné vzdialenosti medzi
zdrojmi znečisťovania ovzdušia a lokalitami, v ktorých nesmie dochádzať k narúšaniu pohody obyvateľov obce
(časti územia s funkciou bývania, oddychu, športu, a pod.).
3. Vzdialenosť obytného prostredia od najbližšieho miesta technológie ťažby, spracovania, skladovania a distribúcie
ťažby v dobývacom území nesmie byť menšia ako 300 m.
4. Vzdialenosť navrhovanej čistiarne odpadových vôd (pre 1900 EO) riešenej ako uzavretá ČOV bude od
najbližšieho obytného prostredia najmenej 25 m. Riešená ČOV predstavuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorého povoľovanie spadá do kompetencie obce.
5. Hranica obytnej výstavby od poľnohospodárskeho družstva bude stanovená v ďalšom stupni povoľovania
s ohľadom na koncentrácie znečisťujúcich látok PM 2,5, PM10 a NH3 pochádzajúcich z prevádzky
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poľnohospodárskeho družstva tak, aby neprekračovali prípustné limity podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov v súlade s vykonávacími vyhláškami a v zmysle podmienky č. 5 uloženej tunajším
úradom v stanovisku k zámeru IBV Ducové – Pri jazerách č. OU-PN-OSZP-2021/004898 zo dňa 18. 08. 2021.
Nové znenie:
Štátna správa ochrany ovzdušia:
1. V lokalitách určených pre obytnú funkciu nepripustiť také druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
2. Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež od navrhovaných nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t. j. dodržiavať dostatočné ochranné vzdialenosti medzi
zdrojmi znečisťovania ovzdušia a lokalitami, v ktorých nesmie dochádzať k narúšaniu pohody obyvateľov obce
(časti územia s funkciou bývania, oddychu, športu, a pod.).
3. Vzdialenosť navrhovanej čistiarne odpadových vôd (pre 1900 EO) riešenej ako uzavretá ČOV bude od
najbližšieho obytného prostredia najmenej 25 m. Riešená ČOV predstavuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorého povoľovanie spadá do kompetencie obce.
4. Hranica obytnej výstavby od poľnohospodárskeho družstva bude stanovená v ďalšom stupni povoľovania
s ohľadom na koncentrácie znečisťujúcich látok PM 2,5, PM10 a NH3 pochádzajúcich z prevádzky
poľnohospodárskeho družstva tak, aby neprekračovali prípustné limity podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov v súlade s vykonávacími vyhláškami a v zmysle podmienky č. 5 uloženej tunajším
úradom v stanovisku k zámeru IBV Ducové – Pri jazerách č. OU-PN-OSZP-2021/004858-007 zo dňa 17. 09. 2021.
- v časti odôvodnenie nasledovne:
Pôvodné znenie:
Štátna správa ochrany ovzdušia:
1. V lokalitách určených pre obytnú funkciu nepripustiť také druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
2. Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež od navrhovaných nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t. j. dodržiavať dostatočné ochranné vzdialenosti medzi
zdrojmi znečisťovania ovzdušia a lokalitami, v ktorých nesmie dochádzať k narúšaniu pohody obyvateľov obce
(časti územia s funkciou bývania, oddychu, športu, a pod.).
3. Vzdialenosť obytného prostredia od najbližšieho miesta technológie ťažby, spracovania, skladovania a distribúcie
ťažby v dobývacom území nesmie byť menšia ako 300 m.
4. Vzdialenosť navrhovanej čistiarne odpadových vôd (pre 1900 EO) riešenej ako uzavretá ČOV bude od
najbližšieho obytného prostredia najmenej 25 m. Riešená ČOV predstavuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorého povoľovanie spadá do kompetencie obce.
5. Hranica obytnej výstavby od poľnohospodárskeho družstva bude stanovená v ďalšom stupni povoľovania
s ohľadom na koncentrácie znečisťujúcich látok PM 2,5, PM10 a NH3 pochádzajúcich z prevádzky
poľnohospodárskeho družstva tak, aby neprekračovali prípustné limity podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov v súlade s vykonávacími vyhláškami a v zmysle podmienky č. 5 uloženej tunajším
úradom v stanovisku k zámeru IBV Ducové – Pri jazerách č. OU-PN-OSZP-2021/004898 zo dňa 18. 08. 2021.
Nové znenie:
Štátna správa ochrany ovzdušia:
1. V lokalitách určených pre obytnú funkciu nepripustiť také druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.
2. Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež od navrhovaných nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t. j. dodržiavať dostatočné ochranné vzdialenosti medzi
zdrojmi znečisťovania ovzdušia a lokalitami, v ktorých nesmie dochádzať k narúšaniu pohody obyvateľov obce
(časti územia s funkciou bývania, oddychu, športu, a pod.).
3. Vzdialenosť obytného prostredia od najbližšieho miesta technológie ťažby, spracovania, skladovania a distribúcie
ťažby v dobývacom území nesmie byť menšia ako 300 m.
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4. Vzdialenosť navrhovanej čistiarne odpadových vôd (pre 1900 EO) riešenej ako uzavretá ČOV bude od
najbližšieho obytného prostredia najmenej 25 m. Riešená ČOV predstavuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorého povoľovanie spadá do kompetencie obce.
5. Hranica obytnej výstavby od poľnohospodárskeho družstva bude stanovená v ďalšom stupni povoľovania
s ohľadom na koncentrácie znečisťujúcich látok PM 2,5, PM10 a NH3 pochádzajúcich z prevádzky
poľnohospodárskeho družstva tak, aby neprekračovali prípustné limity podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov v súlade s vykonávacími vyhláškami a v zmysle podmienky č. 5 uloženej tunajším
úradom v stanovisku k zámeru IBV Ducové – Pri jazerách č. OU-PN-OSZP-2021/004858-007 zo dňa 17. 09. 2021.
Pozn. OÚ Piešťany – OSZP:
Podmienka č. 3 určená Okresným úradom Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia v stanovisku č. OU-PN-OSZP-2022/002960-005, zo dňa 16. 03. 2022: „Vzdialenosť obytného
prostredia od najbližšieho miesta technológie ťažby, spracovania, skladovania a distribúcie ťažby v dobývacom
území nesmie byť menšia ako 300 m“, nie je touto opravou zahrnutá do výrokovej časti rozhodnutia č. OU-PNOSZP-2022/002887-019, zo dňa 11. 05. 2022.
Na základe rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PN-OSZP-2021/004684-027, zo dňa 08. 11. 2021 bola táto
podmienka vyhodnotená ako bezpredmetná, nakoľko spoločnosť ZAPPA beton SK s.r.o. oznámila, že ťažbu štrku
ukončí do konca roka 2024. Bola predložená Imisno-prenosová štúdia vypracovaná odborne spôsobilou osobou
Ing. Jaroslav Hruškovič – VALERON Enviro Consulting s.r.o. Štúdia bola vypracovaná z dôvodu predpokladaných
vplyvov znečisťovania ovzdušia na navrhovaný projekt „IBV Ducové – Pri jazerách“.
Z Imisno-prenosovej štúdie, ktorá bola modelovaná na situáciu, ktorá nastane po ukončení prevádzky ZAPA beton
SK s.r.o., pre výhľadový stav po roku 2024 (21oe00198 RS) vyplynuli nasledovné závery:
Výsledky rozptylovej štúdie preukázali, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok – CO, NO2, benzén,
PM2,5, SO2, H2S, NH3 vzhľadom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach budú aj pri kumulatívnom pôsobení v okolí nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty.
S odvolaním na stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RÚVZ/2021/02686/
Kk-HŽP, zo dňa 09. 06. 2021, ktorý so zámerom navrhovanej činnosti „IBV Ducové – Pri jazerách“ súhlasí bez
pripomienok, a taktiež na základe súhlasného stanoviska č. RÚVZ/2022/01824/Le-HŽP, zo dňa 15. 03. 2022 k
oznámeniu o strategickom dokumente môžeme konštatovať, že nebude ohrozené verejné zdravie ani pohoda bývania
budúcich obyvateľov navrhovanej IBV.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, tunajší úrad podmienku vznesenú Okresným úradom Piešťany, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia „Vzdialenosť obytného prostredia od najbližšieho
miesta technológie ťažby, spracovania, skladovania a distribúcie ťažby v dobývacom území nesmie byť menšia ako
300 m“, nezahrnul do záväzných podmienok rozhodnutia č. OU-PN-OSZP-2022/002887-019, zo dňa 11. 05. 2022,
nakoľko po vybudovaní obytnej zóny už ťažba štrkopieskov nebude prebiehať.
V ostatných častiach rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky 03/2021 Územného plánu obce
Ducové“ vydaného Okresným úradom Piešťany, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PNOSZP-2022/002887-019, zo dňa 11. 05. 2022 zostáva i naďalej v platnosti.
Táto oprava je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia vydaného Okresným úradom Piešťany, odborom starostlivosti
o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2022/002887-019, zo dňa 11. 05. 2022.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-PN-OSZP-2022/002887-020
Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Moravany nad Váhom
Mesto Piešťany (OVM), Nám. SNP 1475, 921 45 Piešťany 1
Obec Hubina, Hubina 169, 922 21 Hubina
Obec Horná Streda, Horná Streda 407, 916 24 Horná Streda
Obec Modrová, Modrová 187, 916 35 Modrová
Obec Modrovka, Modrovka 35, 916 35 Modrovka
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie dopravy, Námestie slobody, 811 06
Bratislava 1
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PIEŠŤANOCH, Dopravná 1, 921 01, Piešťany
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova
8, 917 02, Trnava
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Kollárova 8, 917 02, Trnava
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Vajanského 2, 917 02, Trnava
OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Krajinská cesta 5053/13, 921 01, Piešťany
OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Krajinská
cesta 5053/13, 921 01, Piešťany
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