OBEC

DUBNÍK

941 35 Dubník č. 244
Číslo:

418/2020-07

Dubník, 15.2.2021
Právoplatnosť:

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Dubník, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 12.8.2020 podal
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, pošta Pribeta, 946 55
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a vydáva toto
rozhodnutie o umiestnení stavby
"Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa"
miesto stavby: Dubník, časť Mikuláš
(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 3/2, 3/1, 5/1, 14, 27, 28, 30, 32, 35, 71 v
katastrálnom území Veľká tabuľa, druh pozemku parc. č. 3/1 – vodná plocha, druh pozemkov parc.
č. 3/2, 5/1, 14, 27, 28, 30, 32, 35, 71 zastavaná plocha a nádvorie.
Stavba obsahuje:
SO 1A Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 1B Sklady
SO 2 Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 3 Sklady
SO 4 Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 5 Sklady
SO 6 Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 7 Sklady
SO 8 Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 9 Sklady
SO 10 Ustajnenie pre mliečne teľatá
SO 11 Sklady
SO 12 Prípravovňa objemových krmív
SO 13 Ustajnenie pre staršie teľatá
SO 14 Ustajnenie pre staršie teľatá
SO 15 Ustajnenie pre staršie teľatá
SO 16 Pôrodnica
Účel stavby: chov hovädzieho dobytka s príslušenstvom, skladovanie
Druh stavby: novostavba
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Stručný popis stavby:
Navrhované objekty budú umiestnené v jestvujúcom poľnohospodárskom areáli. Vjazdy do areálu
k jestvujúcim budovám sú jestvujúce z miestnej komunikácie. Výškové osadenie bude
±0,000=+0,250 od PVB – os miestnej komunikácie. Navrhované budovy budú jednopodlažné,
nepodpivničené, zastrešené šikmou strechou. Objekty budú napojené na jestvujúce rozvody vody,
kanalizácie a elektriny. Zrážkové vody budú odvedené voľne na terén vonkajšími dažďovými
odpadovými potrubiami.
Stavebné objekty Ustajnenie pre mliečne teľatá SO 1A, SO 2, SO 4, SO 6, SO 8 a SO 10 budú mať
zastavanú plochu 250 m2 (SO 6); 600 m2 (SO 1A, SO 2); 650 m2 (SO 4); 700 m2 (SO 8) a 750 m2
(SO 10). Počet ustajnených teliat bude 600 ks.
Elektrická areálová prípojka nn bude napojená do jestvujúcej areálovej rozpojovacej skrine.
Vodovodné potrubie bude privedené do každého teľatníka a rozšíri areálový rozvod vody.
Hnojovica bude kanalizačným potrubným systémom odvedená do jestvujúcej podzemnej izolovanej
nádrže.
Sklady SO 1B, SO 3, SO 5, SO 7, SO 9 a SO 11 budú mať zastavanú plochu 600 m2 (SO 1B, SO
11) a 650 m2 (SO 3, SO 5; SO 7; SO 9). Navrhované sklady budú slúžiť na uskladnenie
nehorľavého materiálu ako náhradné diely pre poľnohospodárske stroje, stavebný materiál,
hutnícky materiál. Elektrická areálová prípojka nn bude napojená do jestvujúcej areálovej
rozpojovacej skrine.
Prípravovňa objemových krmív SO 12 bude slúžiť na uskladnenie objemových krmív, siláže
a senáže, vlhkého zrna a iných krmív vhodných na vonkajšie voľné skladovanie. Objekt bude
vybavený elektroinštaláciou. Elektrická areálová prípojka nn bude napojená do jestvujúcej areálovej
rozpojovacej skrine.
Stavebné objekty Ustajnenie pre staršie teľatá SO 13, SO 14, SO 15 budú mať zastavanú plochu
1964,200 m2. V každom budú ustajnené staršie teľatá po 180 zvierat v každom teľatníku od veku 80
dní do 6 mesiacov. Objekt bude vybavený zdravotechnickou inštaláciou a elektroinštaláciou.
Vodovodné potrubie bude privedené do každého teľatníka a rozšíri areálový rozvod vody.
Hnojovica bude kanalizačným potrubným systémom odvedená do jestvujúcej podzemnej izolovanej
nádrže. Tuhá časť hnojovice sa vyhrnie mechanizmami a následne prevezie na ďalšie spracovanie.
Oplachová voda v maštaliach pomocou čerpadiel cirkuluje dokola.
SO 16 Pôrodnica bude mať zastavanú plochu 4926 m2. Budú tu ustajnené vysokoteľné kravy
a jalovice 30 dní pred pôrodom. Umiestnených tam bude aj 10 ks pôrodných boxov a 30 ks
novonarodených teliat do 2 dní v búdach pre teľatá. Objekt bude vybavený zdravotechnickou
inštaláciou a elektroinštaláciou. Vodovodné potrubie rozšíri areálový rozvod vody. Hnojovica bude
kanalizačným potrubným systémom odvedená do jestvujúcej podzemnej izolovanej nádrže. Tuhá
časť hnojovice sa vyhrnie mechanizmami a následne prevezie na ďalšie spracovanie. Elektrická
areálová prípojka nn bude napojená do jestvujúcej areálovej rozpojovacej skrine.
A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra "C" parc. č. 3/2, 3/1, 5/1, 14, 27, 28, 30, 32, 35,
71 v katastrálnom území Veľká tabuľa, ako je zakreslené priloženom situačnom výkrese na
poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej stavby.
2. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa ako stavebné pozemky vymedzujú pozemky parc. č.
3/2, 3/1, 5/1, 14, 27, 28, 30, 32, 35, 71 tak, ako je to zakreslené na pripojenom situačnom
výkrese.
3. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) má
byť projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval zodpovedný
projektant Ing. arch. Roland Hoferica, dátum 04/2020 a ktorá slúžila ako podklad pre vydanie
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tohto rozhodnutia. Prípravná dokumentácia s dokladmi o prerokovaní bude slúžiť na overenie
podkladov v stavebnom konaní.
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, o čom má dať prehlásenie
stavebnému úradu.
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.
6. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby budú navrhnuté
technické opatrenia na zamedzenie prenikania radónu z podložia do vnútorného prostredia
budovy.
7. Dažďové vody zo stavby budú odvedené voľne na terén vonkajšími dažďovými odpadovými
potrubiami.
8. Terénne úpravy a odvedenie dažďových vôd zo stavby budú navrhnuté tak, aby vody neodtekali
na susedné pozemky a aby nepôsobili nepriaznivo na susedné stavby.
9. Sadové a terénne úpravy budú riešené tak, aby znižovali tepelné napätie a podporovali
mikroklímu v areáli.
10. Výpočty o tom, že stavby vyhovujú záujmom podľa osobitných zákonov, vrátane hydraulických
výpočtov prietokových množstiev a energetickej efektivity budú súčasťou projektovej
dokumentácie pre stavebné konanie.
11. Stavba bude napojená na miestnu komunikáciu jestvujúcimi vjazdmi.
12. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie má okrem architektonickej časti obsahovať aj
dokumentáciu všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia,
vodoinštalácia, kanalizácia) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické a energetické posúdenie
stavby.
13. Budova musí byť v súlade s § 47 písm. f) stavebného zákona navrhnutá tak, aby bola vybavená
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom.
14. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť aj plán organizácie výstavby.
Stavebník je povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj
počas výstavby.
15. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť
presne vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení
musia byť uvedené v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení
a zariadení.
16. 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 (aj špeciálnym stavebným úradom).
17. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať, že má k pozemkom dotknutým stavbou
vlastnícke, alebo iné právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu.
18. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na
ktoré bude počas realizácie vstupovať.
19. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť
rešpektované.
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B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk
a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (záväzné stanovisko č.
1738/2020 zo dňa 25.6.2020):
Žiadosti AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, pošta Pribeta... sa vyhovuje a s
návrhom na vydanie záväzného stanoviska k územnému konaniu stavby "Výstavba farmy dojníc
Mikuláš II. etapa" ... sa súhlasí.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie
vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2020/011958-004 zo dňa 03.08.2020):
Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov
možná.
Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhlas na
navrhovanú stavbu.
Upozorňujeme že podľa § 80e ods. 2 vodného zákona povolenia na odber podzemných vôd vydané
podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom od 14.3.2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení
účinnom od 15.3.2018, je potrebné do 31.12.2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť. Pri
kolaudácii stavby musí byť predložené aktuálne povolenie na osobitné užívanie vôd – povolenie na
odber podzemných vôd.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2020/009680-002 zo dňa 28.05.2020):
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia
žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas
realizácie stavby.
Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi
odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o
odpadoch.
Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ,
pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické
osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby).
Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu
odpadov pred ich skládkovaním.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej
správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2020/011962-002 zo dňa 25.06.2020):
- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon") platí prvý
stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené
územie,
- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné
práce u blízko stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich
koreňových systémov a nadzemných častí,
- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom
rastlín a živočíchov podľa § 34 a § 35 zákona.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (vyjadrenie č. OU-NZ-OKR2020/016779-02 zo dňa 26.08.2020):
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia k projektovej dokumentácii z hľadiska
civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu
"Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa".
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Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas orgánu ochrany
ovzdušia č. OU-NZ-OKR-2020/017577-002 zo dňa 11.09.2020):
Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami uvedenými v Kódexe
správnej poľnohospodárskej praxe, ktorý je zverejnený vo vestníku Ministerstva Slovenskej
republiky; čiastka 2, rok 2020, ročník XXVIII. Celkové zníženie emisií amoniaku z chovov
hospodárskych zvierat je možné dosiahnuť aplikáciou nízkoemisných techník a metód. Požiadavky
na nízkoemisné techniky a metódy sa uplatňujú s ohľadom na primeranosť nákladov. Obmedzenie
emisií amoniaku je potrebné riešiť komplexne, aby amoniak zachytený v jednom stupni nespôsobil
zvýšenie emisií pri ďalšom nakladaní s hospodárskymi hnojivami.
Pri chove hovädzieho dobytka budú dodržané technické podmienky a podmienky prevádzkovania
podľa bodu 9.1 prílohy č. 7, časť II. F vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
Zníženie amoniaku bude dosahované aplikáciou nasledovných nízkoenergetických techník;
- ustajnenie zvierat - čistenie a denná údržba kravínov, dvorov a priechodov podľa pracovného
poriadku,
- rýchly odvod močovky do záchytných nádrží,
- dávky a čas hnojenia zosúladiť s požiadavkami na dusík,
- použiť vhodnú aplikáciu na zabránenie vyplavovania živín a šírenia zápachu.
Za predpokladu dodržania všetkých technicko-organizačných opatrení a podmienok
prevádzkovania, je možné konštatovať, že navrhované riešenie zdroja znečisťovania ovzdušia
zodpovedá možnostiam najlepšej dostupnej techniky a je reálny predpoklad, že zdroj bude spĺňať
podmienky určené orgánom ochrany ovzdušia, ako aj ostatné podmienky a kritériá vyplývajúce z
právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (záväzný posudok č.
RVPS/Q/076/2020/646 zo dňa 12.6.2020):
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky súhlasí s projektovou dokumentáciou
o vydanie územného rozhodnutia stavby "Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa".
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko č.:
ORHZ-NZ2-2020/000428-004 zo dňa 21.7.2020):
...s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (rozhodnutie č. OU-NZOSZP-2020/013847-020 z 07.09.2020 o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
V procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť
a rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:
1. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas realizácie navrhovanej činnosti a aj počas
prevádzky navrhovanej činnosti.
2. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie uviesť, či v rámci navrhovanej stavby dôjde, alebo
nedôjde k výrubu existujúcich drevín, v prípade nutného výrubu existujúcich drevín uviesť
počet stromov s uvedením ich obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad
zemou
a u krovín ich plošnú výmeru.
3. V ďalších stupňoch projektu stavby riešiť zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v súlade s §
39 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 a
Vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia
vôd.
4. V projektovej dokumentácii pre ďalšie konanie spracovať statické posúdenie - v súlade s
vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
5. Všetky zmeny navrhovanej činnosti riešiť zmenou vydaných súhlasov na prevádzkovanie
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veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov. Prihliadať na
dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež navrhovaných zdrojov
znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky tak, aby nedochádzalo k narúšaniu
pohody obyvateľov obce.
6. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) využiť technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy
pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo
obmedzenie rozprašovania.
7. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti podľa možnosti používať pri výstavbe materiály
zo zhodnocovaných odpadov.
8. Vyžiadať stanovisko príslušného orgánu v prípade druhu pozemku vodná plocha.
9. Počas realizácie projektu dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Nové
Zámky, pozemkového a lesného odboru (list č. OU-NZ-PLO-2020/014991-002 zo dňa
29.07.2020).
10. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vyhodnotiť uplatnenie zásad vyplývajúcich zo
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.
C. Účastníkmi konania sú:
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, pošta Pribeta, 946 55
Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptist, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
MARAGRO, s.r.o., 1. Nový svet 814/21, 941 31 Dvory nad Žitavou
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
Obec Dubník, 941 35 Dubník č. 244
D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 1.12.2020 podalo do
elektronickej schránky Obce Dubník žiadosť o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie. Obec
Dubník 3.12.2020 odpovedala na uvedenú žiadosť.
Združenie domových samospráv Bratislava 11.12.2020 podalo do elektronickej schránky Obce
Dubník „Vyjadrenie účastníka územného konania podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona“, ktoré bolo
posúdené v rámci konania. Cit.:
„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 „Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa" 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. 1 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.
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,
c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
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.
e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných enviromentálnych opatrení v
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
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
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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 obnoviteľných zdrojoch
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické 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.
a) Podľa §46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45
ods. 2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb
potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov
konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia"; tieto výpočty zároveň dokladujú
splnenie minimálnych požiadavok na proj. stavieb podľa §47 Stavebného zákona.
Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie
správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom
vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
i. preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
ii. preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových
vôd
iii. zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či
povodňových vín s prípadným použitím vhodného techn. riešenia tzv. odtokových bŕzd
iv. zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom
priebehu času
v. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej
nádrže),kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy
či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.
Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa §45 ods.2 písm. c Stavebného zákona.
Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z,z., č.324/2016
Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a
certifikácii budov č.318/2019 Z.z,, 300/2012 Z.z. a č. 555/2005 Z.z, Súčasťou DSP majú byť
nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2
písm. c Stavebného zákona:
vi. tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje,
posúdenie tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
vii. energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a
energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
viii. posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej
energie a emisií CO2.
ix. minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max, hodnota U)
x.
určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
xi. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu
Žiadame určiť podmienku, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov
prietokových množstiev a energetickej efektivity budú súčasťou projektovej dokumentácie
pre stavebné konanie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou
prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa osobitných zákonov.
b) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona
o odpadoch č.79/2015 Z.z.
S realizáciou stavby „Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa" 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,
Bratisiava 2010 (https://ww.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-
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usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-195-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 dokladovat' 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/ba5ic-html/index.html#2l.
3) Strechy budov zrealizovať ako zelené vegetačné strechy.
4) Zrealizovať zelené (vegetačné) fasády alebo predsadené zelené vegetačné fasády.
5)
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.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf)
Alternatívne žiadame asfaltové plochy zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu,
ktoré umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná.
6) 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
Zároveň Vás v súlade s §23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej
kópie spisu 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 ElA 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
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 slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie
písomne potvrdíme podľa §19 ods. 1Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“
Na námietky účastníka konania podané po lehote stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného
zákona neprihliada, no jednotlivo ich vyhodnotil, ako je to uvedené v odôvodnení.
E. Platnosť rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 2 roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestratí však platnosť, ak sa do tej doby
podá žiadosť o stavebné povolenie. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
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Odôvodnenie
Dňa 12.8.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení uvedenej
stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Návrh spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre riadne posúdenie navrhovanej
stavby. Stavebný úrad preto dňa 21.9.2020 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu, určil lehotu
na doplnenie podania, poučil ho, že v prípade nedoplnenia podania v určenej lehote, konanie
zastaví. Rozhodnutím č. 418/2020-03 zo dňa 21.9.2020 územné konanie stavebný úrad prerušil.
Návrh bol doplnený v dňoch 21.10.2020 a 23.11.2020.
Po predložení chýbajúcich dokladov stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre
územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je
spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné,
stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že
v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje
námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Stavebný úrad v súlade s
§ 36 ods. 2 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie k navrhovanej činnosti v
zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal 7.9.2020 rozhodnutie č. OU-NZOSZP-2020/013847-020, podľa ktorého uvedená činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z.z. 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 bezodkladne
zverejnil na úradnej tabuli Obce Dubník a na www.dubnik.sk; návrh je zverejnený do
právoplatného ukončenia tohto konania. Informácia o rozhodnutí v súlade s § 140c ods. 13
stavebného zákona a podmienky pre prípravu dokumentácie a pre povoľovanie navrhovanej
činnosti sú uvedené v časti B výroku tohto rozhodnutia. Podanie po doplnení obsahuje aj písomné
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní.
V súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad 23.11.2020 zaslal oznámenie o začatí
stavebného konania s predpísanými prílohami aj Okresnému úradu Nové Zámky, odboru
starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie na základe oznámenia stavebného úradu dňa 12.02.2021 vydal záväzné stanovisko č.
OU-NZ-OSZP-2021/006296-002, ktorým konštatuje, že predložený projekt pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby "Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa" v uvedenom rozsahu
nie je v rozpore s posúdeným zámerom a je v súlade s požiadavkami určenými v rozhodnutí č. OUNZ-OSZP-2020/013847-002 zo dňa 7.9.2020.
Okresný úrad Nové Zámky na základe vyššie uvedeného požaduje ďalšom stupni povoľovania
stavby predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu a opätovne vyhodnotiť v písomnom
vyhotovení spôsob zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí, ktoré sa podľa predloženého
vyhodnotenia v jednotlivých bodoch týkajú stavebného konania. V ďalšom stupni žiadame
vyhodnotiť aj konkrétne opatrenia v podmienkach č. 3, 4 a 10.
Združenie domových samospráv Bratislava 1.12.2020 podalo do elektronickej schránky Obce
Dubník žiadosť o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie. Obec Dubník 3.12.2020
odpovedala na uvedenú žiadosť. Účastník konania má možnosť vyjadriť sa k podkladom, k spôsobu
ich zistenia a prípadne navrhnúť doplnenie pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote, a
podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku má 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
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konania kópie spisu v rámci oboznamovania účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia podľa §
33 ods. 2 správneho poriadku.
Na nahliadnutie do podkladov rozhodnutia a na uplatnenie námietok stavebný úrad určil termín
v oznámení č. 418/2020-04 zo dňa 23.11.2020 podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, a to do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia. Oznámenie bolo prostredníctvom elektronickej pošty
doručené Združeniu domových samospráv 27.11.2020, teda určená lehota uplynula 8.12.2020.
V oznámení stavebný úrad uviedol aj miesto, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.
Združenie domových samospráv Bratislava túto možnosť nevyužilo, preto mu kópia spisu
poskytnutá nebola. Správny orgán taktiež nenariadil vykonanie konzultácií, pretože si to
nevyžadovala povaha veci.
Po uplynutí určenej lehoty Združenie domových samospráv Bratislava 11.12.2020 doručilo do
elektronickej schránky Obce Dubník „Vyjadrenie účastníka územného konania podľa § 37 ods. 3
stavebného zákona“, ktoré stavebný úrad v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 správneho poriadku
posúdil podľa jeho obsahu. Účastník konania v podaní uplatňuje pripomienky, ktoré žiada
vyhodnotiť jednotlivo (podmienky účastníka konania sú citované „kurzívou“ nižšie).
Stavebný úrad 11.1.2021 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu o písomné stanovisko spolu so
stanoviskom autora projektu k vyjadreniu účastníka konania, určil lehotu na doplnenie
podania, poučil ho, že v prípade nedoplnenia podania v určenej lehote, konanie zastaví.
Rozhodnutím č. 418/2020-07 zo dňa 11.1.2021 územné konanie stavebný úrad prerušil.
Navrhovateľ 8.2.2021 doplnil svoj návrh o písomné vyjadrenie autora projektu.
Vyjadrenie Združenia domových samospráv Bratislava stavebný úrad vyhodnotil nasledovne:
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.
Požiadavka zapracovania a vyhodnotenia pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní do
projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie je irelevantná z dôvodu, že k návrhu na vydanie
územného rozhodnutia sa prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie a nie pre stavebné
povolenie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude súčasťou žiadosti v ďalšom
stupni povoľovania.
Autor projektu pre územné konanie potvrdil zapracovanie podmienok rozhodnutia Okresného úradu
Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2020/013847-020
v dokumentácii k územnému konaniu vo svojom stanovisku zo dňa 5.10.2020.
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,
Požiadavka na predloženie potvrdenia o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti je
neopodstatnená, pretože farma dojníc sa navrhuje v jestvujúcom poľnohospodárskom areáli,
napojenom na miestnu cestnú infraštruktúru, ktorá podľa písomného stanoviska autora projektu
bude spĺňať aj po výstavbe predmetnej stavby kapacitné požiadavky na výstavbu. Potenciálne
zvýšenie intenzity dopravy je oproti súčasnému stavu zanedbateľné.
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného
zákona.
Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
Čo sa týka preukázania splnenia záujmov ochrany vôd a zákonom chránených záujmov, záujmy
ochrany vôd podľa vodného zákona sú chránené Okresným úradom Nové Zámky, odborom
starostlivosti o životné prostredie, vodohospodárskym orgánom, ktorý vo vyjadrení č. OU-NZOSZP-2020/011958-004 zo dňa 03.08.2020 uvádza, že navrhovaná stavba v zmysle predloženého
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projektu stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. Pred vydaním stavebného
povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhlas na navrhovanú stavbu.
Vzhľadom k tomu, že navrhovanou stavbou nie sú priamo ani nepriamo dotknuté žiadne vodné
útvary, požiadavka na predloženie rozhodnutia podľa §16a vodného zákona je irelevantná.
Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti
s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
Uvedená požiadavka na predloženie projektu preventívnych a kompenzačných environmentálnych
opatrení v súvislosti je neopodstatnená vzhľadom k tomu, že k projektu stavby sa 25.6.2020 vyjadril
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2020/011962-002 zo dňa 25.06.2020, podľa ktorého zo zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov v dotknutom
území predmetnej stavby nevyplýva požiadavka na predloženie projektu preventívnych a
kompenzačných enviromentálnych opatrení. Podmienky uvedené vo vyjadrení č. OU-NZ-OSZP2020/011962-002 sú citované v časti B tohto rozhodnutia.
Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm. e a písm.
j stavebného zákona
Autor projektu vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 8.2.2021 uvádza, že predmetný projekt
spĺňa požiadavky §47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona.
Podľa §46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods. 2
Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného
na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb
a projektového energetického hodnotenia"; tieto výpočty zároveň dokladujú splnenie minimálnych
požiadavok na proj. stavieb podľa §47 Stavebného zákona.
Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie
správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom
vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
i. preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
ii. preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd
iii. zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či
povodňových vín s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových
bŕzd
iv. zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom
priebehu času
v. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej
nádrže),kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či
menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.
Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa §45 ods.2 písm. c Stavebného zákona.
Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z,z., č.324/2016 Z.z. a
364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov
č.318/2019 Z.z,, 300/2012 Z.z. a č. 555/2005 Z.z, Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako
súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm. c Stavebného zákona:
xii. tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje,
posúdenie tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
xiii. energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a
energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
xiv. posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej
energie a emisií CO2.
xv. minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max, hodnota U)
xvi. určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
xvii. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu
Požiadavky týkajúce sa vypracovania projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia
vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického
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hodnotenia, výpočtu energetickej efektivity a ďalších výpočtov, ktoré majú byť súčasťou DSP sú
neopodstatnené, nakoľko tieto požiadavky sa v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia
č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v územnom konaní
nevyžadujú. Stavebný úrad sa s nimi vysporiada v ďalšom stupni povoľovania stavby.
Žiadame určiť podmienku, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových
množstiev a energetickej efektivity budú súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné konanie,
že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a
teda neohrozujú záujmy podľa osobitných zákonov.
Uvedenú požiadavku stavebný úrad zahrnul do podmienky č. A.10 rozhodnutia.
Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o
odpadoch č.79/2015 Z.z.
Splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. je preukázané vyjadrením
Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu odpadového
hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2020/009680-002 zo dňa 28.05.2020, podľa ktorého z hľadiska
odpadového hospodárstva niet námietok k predloženej projektovej dokumentácii stavby.
Predmetom tohto konania nie je stavebné konanie.
Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava
2010 tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav
znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.
Požiadavku aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav
znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli stavebný úrad a zahrnul do podmienky
č. A.9 rozhodnutia.
Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovat' 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.
Projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba v súlade s platnými právnymi predpismi.
Stavbu odsúhlasil dotknutý orgán z hľadiska ochrany vôd, ktorý posúdil projektovú dokumentáciu
a zistil, že navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby je z hľadiska ochrany
vodných pomerov možná. Súčasne určil, že pred vydaním stavebného povolenia je potrebné
požiadať o súhlas na navrhovanú stavbu. Obsah záväzného stanoviska je v súlade s § 140b ods. 1
stavebného zákona pre stavebný úrad v konaní záväzný. Stavebný úrad a špeciálne stavebné úrady
v stavebnom konaní budú postupovať v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov.
Strechy budov zrealizovať ako zelené vegetačné strechy.
Zrealizovať zelené (vegetačné) fasády alebo predsadené zelené vegetačné fasády.
Požiadavka na realizáciu zelených vegetačných striech a vegetačných fasád je irelevantná, pretože
všetky navrhované objekty sú projektované so šikmou strechou a takéto konštrukčné riešenie
neumožňuje budovať vegetačné strechy. Podľa vyjadrenia autora projektu nie je možné realizovať
ani požadované vegetačné fasády vzhľadom na požiadavky hygieny chovu hospodárskych zvierat.
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.
Alternatívne žiadame asfaltové plochy zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré
umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná.
Požiadavka na aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov nemá oporu v žiadnom právnom
predpise. V rámci realizácie stavby budú použité stavebné výrobky vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel. Technológia a objekty sú dodávané v hotovej forme a nie je možné ich nahradiť
recyklovanými materiálmi.
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Požiadavka na realizáciu asfaltových plôch z vodopriepustného asfaltu a betónu je irelevantná,
pretože projekt nenavrhuje samostatné parkovacie a komunikačné plochy, prístup a príjazd
k navrhovaným budovám bude po existujúcich vnútroareálových komunikáciách a spevnených
plochách.
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
- bio -odpadu označeného hnedou farbou
Požiadavka na zabezpečenie separovaného zberu odpadu je splnená, pretože Obec Dubník, aj
navrhovateľ majú zabezpečený separovaný zber odpadu. V existujúcom poľnohospodárskom areáli
sú vytvorené priestory pre nakladanie s odpadmi podľa požiadaviek účastníka konania.
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 po odstránení nedostatkov podania oznámil
začatie konania. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na
zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia
a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia môžu
účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje
stanoviská. Zároveň boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.
Súčasne stavebný úrad oznámil, že podklady sa nachádzajú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v
Nových Zámkoch, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Účastník konania nevyužil možnosť
nahliadnutia do dokumentácie stavby a iných podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade.
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 § 23 ods. 1 správneho poriadku sa vzťahuje na inštitút nazerania do spisu
a pre správny orgán z neho nevyplýva povinnosť zasielať účastníkom konania kópiu spisu v rámci
oboznamovania účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
(napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava 5S/234/2013). Účastník konania svoje právo
oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia nevyužil.
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
Stavebný úrad „vyjadrenie“ účastníka konania a spôsob ako ho stavebný úrad zohľadnil uviedol v
tomto územnom rozhodnutí.
S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne
sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.
Účastník konania mal možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a do 7 pracovných dní od
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doručenia oznámenia mohol uplatniť svoje námietky a pripomienky.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v
papierovej forme nezasielať.
Požiadavke stavebný úrad vyhovuje a rozhodnutie účastníkovi konania doručuje do jeho
elektronickej schránky.
Stavebný úrad, vzhľadom k podanému vyjadreniu účastníka konania Združenia domových
samospráv Bratislava, dňa 11.1.2021 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu o písomné
stanovisko spolu so stanoviskom autora projektu k vyjadreniu účastníka konania, určil lehotu na
doplnenie podania, poučil ho, že v prípade nedoplnenia podania v určenej lehote, konanie zastaví.
Rozhodnutím č. 418/2020-07 zo dňa 11.1.2021 územné konanie stavebný úrad prerušil. Návrh bol
doplnený 15.2.2021.
V priebehu konania navrhovateľ predložil nasledovné doklady: dokumentáciu pre vydanie
územného rozhodnutia podľa podmienky A.3 tohto rozhodnutia; Písomné vyhodnotenie spôsobu
zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní; čestné prehlásenie
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. o užívaní parcely č. 3/1; potvrdenie Obce Dubník o neexistencii
stavieb na pozemkoch parc. č. 35, 32 a 14; súhlas Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptist Trnava
na výstavbu na pozemkoch parc. č. 3/1 a 1/1 a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva č. 2 a č.
3 z informačných systémov verejnej správy.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou pre dotknuté územie a 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.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia na Obec Dubník, 941 35 Dubník č. 244. 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 Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2020/013847-020 z 7.9.2020 vydanom v zisťovacom konaní;
lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť od dňa zverejnenia tohto
rozhodnutia.

Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce
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Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 16 x 100 €, celkom 1600 € bol zaplatený
v dňoch 12.8.2020 a 16.9.2020.
Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného
rozhodnutia
Doručí sa cestou elektronickej schránky:
1. AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, pošta Pribeta, 946 55
2. Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptist, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
3. MARAGRO, s.r.o., 1. Nový svet 814/21, 941 31 Dvory nad Žitavou
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
Doručí sa:
1. Obec Dubník, 941 35 Dubník č. 244
Na vedomie cestou elektronickej schránky po nadobudnutí právoplatnosti (podľa § 38 ods. 12
zákona č. 24/2006 Z.z.):
1. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zverejnenie rozhodnutia
Toto územné rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 6 stavebného zákona zverejní na úradnej tabuli
Obecného úradu v Dubníku súčasne sa aj na www.dubnik.sk na dobu do nadobudnutia jeho
právoplatnosti.
Vyvesené od

..........................................

Potvrdené dňa ..........................................

do

..........................................

podpis ..........................................
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Situácia umiestnenia stavby

