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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-PN-
OSZP-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 sa dopĺňa nasledovne:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel

1./ k časti A – textová a tabuľková časť:
1.1./ str. 9 - v súvislosti s novou navrhovanou lokalitou na ťažbu štrku V – Nové Lúky vo výmere 7,75 ha, ktorá
sa nachádza severozápadne od obce Ducové, medzi ľavostrannou ochrannou hrádzou rieky Váh a západne od
areálu na ťažbu a spracovanie štrkopiesku v lokalite J, pričom sa očakáva objem štrkopieskov 92 tisíc ton ročne
po dobu 6 rokov (po ukončení ťažby bude pozemok a vodná plocha využívaná ako jazero na chov rýb resp.
rekreačné účely), si dovoľujeme dať do pozornosti a požadujeme zapracovať do textu, že v prípade novo navrhovanej
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých
zdrojov v Piešťanoch sa vyžaduje posúdenie, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov,
vypracované oprávnenou osobou podľa § 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v
znení neskorších predpisov; uvedené sa týka aj textu na str. 3 , C.1.1. časti B – návrh regulatívov územného rozvoja.
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1.2./ str. 11, A.2.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV – vzhľadom na vyššie uvedenú novú právnu úpravu ochranných pásiem prírodných
liečivých zdrojov v Piešťanoch požadujeme v poslednej odrážke zmeniť text nasledovne:
„* riešené k. ú. sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch (vyhláška MZ
SR č. 41/2020 Z. z.)“; uvedená požiadavka sa týka aj textu na str. 11 C.1.8. časti B – návrh regulatívov územného
rozvoja.

1.3./ str. 16, ZÁSOBOVANIE VODOU – v súvislosti s informáciou o zámere nového technického riešenia
existujúceho vodného zdroja – vrtu resp. jeho rekonštrukcie, vrátane celého areálu vodného zdroja vzhľadom k
zvýšenému odberu vody oproti platnému UPN, dávame do pozornosti ustanovenia § 40 ods. 2 písm. e) zákona č.
538/2005 Z. z. a prílohy č. 4, časti B. vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z. z., ktoré bude potrebné pri realizácii tohto
zámeru dodržať.

1.4./ str. 19, VODA - vzhľadom na vyššie uvedenú novú právnu úpravu ochranných pásiem prírodných liečivých
zdrojov v Piešťanoch navrhujeme upraviť text druhého odseku nasledovne:
„Kataster obce leží v ochrannom pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, na ktoré sa vzťahujú
zákazy a obmedzenia činnosti podľa ustanovení § 40 ods. 2 a § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a vyhlášky MZ SR
č. 41/2020 Z. z.

Časť textu tretieho odseku: „V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať
všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej
liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v
zmysle § 28 zákona č. 538/5005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a taktiež je potrebné rešpektovať prílohu č. 4 vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z. z.“, navrhujeme nahradiť textom:

„Činnosti zakázané v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch:
- v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.: V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky
činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej
liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť
prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
- v zmysle časti B prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z. z. sa v ochrannom pásme II. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Piešťanoch zakazujú tieto činnosti:
1. vykonávanie lesohospodárskej činnosti inak ako odborným hospodárením v lesoch,
2. letecká aplikácia hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov,
3. zriaďovanie skládok odpadov,
4. spaľovanie nebezpečných odpadov,
5. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a geologických prác bez posúdenia,
ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,
6. povoľovanie odberu podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje, vypracovaného
oprávnenou osobou,
7. vypúšťanie neupravených odpadových vôd do ľavostranných prítokov Obtokového ramena Váhu (Vápenický
potok, Hraničný potok, Silničný potok).“

2./ k časti B – návrh regulatívov územného rozvoja:
2.1./ str. 9, V OBLASTI OCHRANY VÔD, 6.5.5. – v nadväznosti na bod 1.3. tohto listu je potrebné text na konci
vety upraviť nasledovne: „... a taktiež je potrebné rešpektovať prílohu č. 4 vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z. z.“.

2.2./ str. 13, e. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY NA ÚSEKU VODNÉHO HOSPODÁRSTVA – v súvislosti s
navrhovaným vybudovaním vlastného zdroja vody pre lokalitu V – Nové Lúky (11.29) a náhradného zdroja vody
pre lokalitu T – Pri jazerách (11.32), § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. a prílohy č. 4, časti B. vyhlášky
MZ SR č. 41/2020 Z. z., ktoré bude potrebné pri realizácii tohto zámeru dodržať.
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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-PN-
OSZP-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

Rozdeľovník k číslu OU-PN-OSZP-2022/002887-022

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, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 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 Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná, 921 01 Piešťany 1
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 1
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
1


