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Obvodné úrady

Dôležitosť procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA) pozostáva v zisťovaní, opisovaní a vyhod-
nocovaní pozitívnych a negatívnych dôsledkov plánovanej
činnosti na životné prostredie pred jeho realizáciou a v
hľadaní vhodných opatrení, ktoré zabránia alebo zmenšia
poškodzovanie životného prostredia. Zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie dáva úradom životného prostre-
dia kompetencie vyjadrovať sa k plánovanej činnosti ako
dotknutým orgánom.

Obvodný úrad životného prostredia (OÚ ŽP) je v zmysle
ust. § 8 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení ne-
skorších právnych predpisov orgánom štátnej správy, kto-
rého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie
vydávané podľa osobitných predpisov podmieňuje povole-

nie činnosti. Dotknutý orgán vypracováva stanoviská
k zámeru, resp. k správe o hodnotení z hľadiska svojej pô-
sobnosti a zúčastňuje sa na verejnom prerokovaní. V zmysle
ust. § 8 ods. 5 zákona dotknutý orgán doručí svoje písomné
stanovisko k zámeru Ministerstvu životného prostredia SR
do šiestich týždňov od jeho doručenia.

OÚ ŽP v Nových Zámkoch pri vydávaní stanoviska zohľad-
ňuje záujmy ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochra-
ny ovzdušia a odpadového hospodárstva. Vo svojom sta-
novisku jednotlivé úseky štátnej správy hodnotia zámer v
zmysle svojich osobitných predpisov. V tomto stanovisku
sú premietnuté všetky požiadavky, pripomienky, resp. upo-
zornenia jednotlivých úsekov štátnej správy. Pri variantnom
riešení je odporúčaný konkrétny variant riešenia a požiadavka,
či sa požaduje alebo nepožaduje ďalšie posudzovanie čin-
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Kapitola č. 2 Energetický priemysel

Kapitola č. 9 Infraštruktúra

Kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo

Kapitola č. 13 Dopravné a spojové stavby
a zariadenia

Kapitola č. 15 Účelové objekty na šport,
rekreáciu a cestovný ruch

Využitie geotermálnej energie
v Bardoňove – Zdroje a rozvody
tepla
• Veterný park Podhájska

Spoločný zberný dvor pre mesto
Šurany a obce Bánov, Lipová
a Úľany nad Žitavou
• Zariadenie na nakladanie
s odpadom podľa kódu – R13
k. ú. Nové Zámky
• Novostavba čerpacej stanice
pohonných  hmôt, Kamenín
• Čerpacia stanica T&M –
AUTOHOF Nové Zámky
• Big Box, shopping centrum,
Nové Zámky

• Povodie Váhu a Povodie Dunaja
– aglomerácia Štúrovo, odvedenie
a čistenie odpadových vôd,
zásobovanie pitnou vodou
•  Skupinový vodovod Gabčíkovo
– Vlčany - Nové Zámky
• Región Želiezovce – zásobova-
nie pitnou vodou
• Prestavba čistiarne odpadových
vôd DSS Kováčov
• Radava – obecná kanalizácia
• Pozba - kanalizácia
• Závlaha čistou vodou Zemné,
rozšírenie rúrovej siete
• Rekonštrukcia protipovodňovej
línie v Štúrove

• Prístavisko prievozných lodí
v Štúrove

Vzdušné elektrické vedenie 2 x
110 kV Žitavce – Vráble

ČS LPG – Slovnaft, a. s., Nové
Zámky

Dvory nad Žitavou – obecná
kanalizácia SEVER

• Cesta II/509 Gbelce-bodová
závada
• Cesta I/64 Komjatice - Nitra
• Cesta I/75 Tvrdošovce – Nové
Zámky

• Penzión a chatová osada
RADAVA
• Hotel Gbelce

nosti podľa zákona. OÚ ŽP v Nových Zámkoch sa od roku
2004 do októbra 2005 vyjadril v rámci zisťovacieho kona-
nia k 24 rôznym zámerom, ktorých prehľad a zaradenie
v zmysle prílohy č. 1 tohto zákona je uvedený v tabuľke.

Predkladané dokumentácie boli spracovávané v zmysle
prílohy č. 2 zákona (kde sú uvedené náležitosti zámeru), alebo
boli predložené dokumentácie, ktoré boli spracované v rozsahu
potrebnom pre územné, resp. stavebné konanie. Najčastejšie
pripomienky, resp. požiadavky zo strany jednotlivých úsekov
štátnej správy sa týkali doplnenia údajov do dokumentácie
pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov alebo
boli vznesené požiadavky, resp. upozornenia na povinnosti
vyplývajúce z osobitných predpisov. OÚ ŽP Nové Zámky
požadoval ďalšie posudzovanie v zmysle zákona  v dvoch
prípadoch (zámer: Cesta I/64 Komjatice – Nitra a zámer:
Povodie Váhu a Povodie Dunaja – aglomerácia Štúrovo, odve-
denie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou),
nakoľko sa dotýkali záujmových objektov ochrany prírody
a krajiny. Za uvedené obdobie sa v okrese Nové Zámky
nekonalo žiadne verejné prerokovávanie správy o hodnotení.

Po doručení právoplatného rozhodnutia o neposudzovaní
zámeru podľa zákona, nastupuje  proces konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov. Je potrebné sledovať,
či navrhovateľ činnosti dodržuje požiadavky vyplývajúce
z tohto rozhodnutia, resp. či povoľovací orgán premietne
všetky požiadavky tohto rozhodnutia vo svojom rozhodnutí
o povolení činnosti.

Väčšina zámerov za uvedené obdobie v okrese Nové
Zámky sa týkala najmä realizácie technickej a dopravnej
infraštruktúry. Z doterajších poznatkov a skúseností môže-
me konštatovať, že by bolo vhodné upraviť prahové hodno-
ty v rámci zisťovacieho konania pre niektoré činnosti tak,
aby nepodliehali posudzovaniu podľa zákona, ide napr. o
výstavbu vodovodov, resp. kanalizácie v intravilánoch obcí.
Problematickejšie sa javia zámery líniových stavieb, najmä
v prípade navrhovania nových trás cestných komunikácií
a elektrického vedenia, a keď činnosť sa má realizovať napr.
v dvoch okresoch. Týka sa to najmä zámeru: Cesta I/64
Komjatice – Nitra, Cesta II/509 Gbelce-bodová závada
a Vzdušné elektrické vedenie 2 x 110 kV Žitavce – Vráble.
V týchto prípadoch boli vznesené požiadavky najmä
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny.

V rámci našej práce sme sa stretli aj s takým problémom,
keď bol začatý proces konania o povolení činnosti podľa osobit-
ných predpisov, hoci činnosť podliehala posudzovaniu v zmysle
zákona. V takýchto prípadoch bol žiadateľ upozornený, že pláno-
vaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona, čo bolo pre
neho „nepríjemným prekvapením” a považoval to za „zbytočnú
byrokraciu a za zdržovanie rozvojových zámerov”. Aj keď sa
možno javí, že spracovanie stanoviska k zámeru je „len” admi-
nistratívnym úkonom, skrýva sa za tým hľadanie doplňujúcich
informácii, konzultácie s odbornými organizáciami, so žiadate-
ľom a oboznamovanie sa s „objemnými dokumentáciami”, čo
je náročné najmä na čas.

Okrem spracovávania stanovísk k zámerom súčasťou
problematiky EIA je aj napĺňanie databázy informačného
systému EIA. Je zrejmé, že v ďalšom období bude potrebné
ešte viac si osvojiť problematiku posudzovania činností aj
v súvislosti s novou úpravou zákona, ktorý predpokladá
väčšie zapojenie obvodných úradov do procesu posudzova-
nia vplyvu činností na životné prostredie.

RNDr. Eva Seková
OÚ ŽP Nové Zámky




