
                                                     

REMING CONSULT a.s                                                            ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti                                             rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2                 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 

Obsah 

I. Údaje o navrhovateľovi .......................................................................................................... 2 

1. Názov ............................................................................................................................................... 2 

2. Identifikačné číslo ............................................................................................................................ 2 

3. Sídlo ................................................................................................................................................. 2 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
navrhovateľa ....................................................................................................................................... 2 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie. .................................. 2 

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti ......................................................................................... 2 

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti ...................................................................................... 2 

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti  (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo) ........... 3 

2. Popis technického a technolog. riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch .... 3 

2.1. Popis súčasného stavu ............................................................................................................ 3 

2.2. Popis technického riešenia ...................................................................................................... 7 

2.3. Požiadavky na vstupy ............................................................................................................ 12 

2.4. Údaje o výstupoch .................................................................................................................. 17 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká 
havárií vzhľadom na použité látky a technológie .............................................................................. 24 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov ....................... 25 

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrh. činnosti presahujúcich štátne hranice .... 25 

6. Základné informácie o súčasnom stave ŽP dotknutého územia vrátane zdravia ľudí .................. 26 

6.1. Geologické pomery ................................................................................................................ 26 

6.2. Geomorfologické pomery ....................................................................................................... 29 

6.3. Klimatické pomery .................................................................................................................. 29 

6.4. Hydrologické pomery ............................................................................................................. 31 

6.5. Pôdne pomery ........................................................................................................................ 35 

6.6. Biotické pomery ...................................................................................................................... 36 

6.7. Krajina .................................................................................................................................... 42 

6.8. Chránené územia vrátane prvkov územného systému ekologickej stability .......................... 43 

6.9. Obyvateľstvo a hospodárske pomery .................................................................................... 48 

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických ........48 

1. Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery .......................................................... 51 

2. Vplyvy na pôdu .............................................................................................................................. 51 

3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery ....................................................................................... 52 

4. Vplyvy na vody ............................................................................................................................... 53 

5. Vplyvy na biotu............................................................................................................................... 54 

6. Vplyvy na krajinu ............................................................................................................................ 57 

7. Vplyvy na chránené územia ........................................................................................................... 58 

8. Vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity ........................................................................................... 58 

9. Kumulatívne a synergické vplyvy................................................................................................... 59 

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie ..........................................................................64 

VI. Prílohy ..............................................................................................................................69 

VII. Dátum spracovania ............................................................................................................71 

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia ..................................................71 

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa .........................................................................72 



                                                     

REMING CONSULT a.s                                                            ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti                                             rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2                 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 

I. Údaje o navrhovateľovi 

1. Názov  

Železnice Slovenskej republiky  

2. Identifikačné číslo 

31 364 501 

3. Sídlo 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
oprávneného zástupcu navrhovateľa 

REMING CONSULT a.s. 

Trnavská cesta 27 

831 04 Bratislava 3 

 

Ing. Dalibor Krupa 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ REMING CONSULT a.s. 
splnomocnený navrhovateľom – Železnice  Slovenskej republiky „ŽSR“ 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie 
o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie. 

Manažér projektu     Zodpovedný riešiteľ 
Ing. Ondrej Podolec     RNDr. Monika Vyskupová, PhD. 
 

REMING CONSULT a.s.    REMING CONSULT a.s. 

Na bráne 4, 010 01 Žilina   Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

podolec@reming.sk     vyskupova@reming.sk 

041/7010716     02/50 20 18 76  

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti 

ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2 

mailto:podolec@reming.sk
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III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti 

Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST 
Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2“ sa týka rekonštrukcie jestvujúcej 
dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate v úseku ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST 
Tvrdošovce, ktorá je súčasťou trate 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo štátna hranica. 

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 9,572 019 km (merané v osi koľaje č.1). 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je komplexná rekonštrukcia všetkých prvkov 
železničnej infraštruktúry v danom traťovom úseku. Požiadavka na rekonštrukciu predmetnej 
železničnej trate vychádza predovšetkým z jej prevádzkového opotrebovania a technicky 

zastaraného stavu. Hlavným cieľom je zaistenie dlhodobej bezpečnosti železničnej prevádzky 
v danom úseku, zvýšenie traťovej rýchlosti do 140 km/h, zvýšenie výkonnosti uvedenej trate 

a kvalitatívny posun komfortu cestujúcich využívajúcich železničnú prepravu.  

Projekt svojím rozsahom spĺňa kritériá uvedené v § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a dosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 daného zákona v: 

Kap. č. 13 Doprava a telekomunikácie, 

Pol. č. 3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných, časť B (zisťovacie 
konanie) od 5 km do 20 km. 

Keďže sa jedná o rekonštrukciu jestvujúcej železničnej trate bez zmeny jej smerového 
vedenia, technické riešenie je navrhnuté invariante. 

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti  (kraj, okres, obec, katastrálne 
územie, parcelné číslo) 

Kraj Okres Obce Katastrálne územia 

Nitriansky Šaľa Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 

Jatov Jatov 

Nové Zámky Tvrdošovce Tvrdošovce 

Dotknutou je časť jestvujúcej železničnej trate v úseku medzi ŽST Trnovec nad Váhom a ŽST 
Tvrdošovce. Úsek začína na začiatku výhybky č. 1 v ŽST Trnovec nad Váhom  a končí na 

začiatku výhybky č. 18 v ŽST Tvrdošovce. Dĺžka rekonštruovaného úseku trate je 9,572 

019 km.   

Prehľadná situácia navrhovanej činnosti je prílohou č. 1 Oznámenia o zmene. 

2. Popis technického a technologického riešenia vrátane 
požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch  

2.1. Popis súčasného stavu  

Dotknutým je traťový úsek medzi ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, ktorý je 
súčasťou trate 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo. Z hľadiska zatriedenia sa jedná o stavbu 

dráhy, z hľadiska tvaru staveniska ide o líniovú stavbu. 

Smerové vedenie trate je podmienené morfológiou krajiny, ktorú smerovými oblúkmi (min. 

1 890 m a max. 10 000 m pri koľaji č. 1, resp. min. 5 000 m a max. 18 000 m pri koľaji č. 2) 
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výrazne nenarušuje. Pozdĺžny sklon jestvujúcej trate je v rozmedzí od 0 do 1,076 ‰ pri koľaji 
č. 1 a do 2,5 ‰ pri koľaji č. 2. Traťová rýchlosť v danom úseku je v súčasnosti 120 km/h, 

zábrzdná vzdialenosť je 1 000 m.  

Železničné teleso sa nachádza na pôvodnom zemnom telese. Teleso železničného násypu je 
vybudované navážkami, tvorené zo zemín charakteru ílu piesčitého, piesku ílovitého. Teleso 
násypu je vysoké do 3,5 m, iba v úsekoch žkm 122,480 – 122,630 a žkm 126,580 – 126,860 

je trať vedená v úrovni terénu. Teleso trate je porastené náletovými drevinami a krovinami, 

ktoré koreňovými systémami narúšajú zemné teleso a svojou výškou a blízkosťou k obom 

koľajam už ohrozujú bezpečnosť prevádzky. 

Železničný zvršok s rozchodom 1 435 mm je tvaru R65 na betónových podvaloch SB6  s 
drevenými podvalovými vložkami. Posledná rekonštrukcia koľaje č. 1 bola realizovaná v roku 

1975 a koľaje č. 2 v roku 1990. Staničenie trate je zaistené betónovými hektometrovníkmi, 
ktoré sú na niektorých miestach poškodené. V celom dotknutom medzistaničnom úseku sú 
staničníky, návesti a sklonovníky vo veľkej miere poškodené a ťažko čitateľné. 

Pozdĺž železničnej trate v priestore odvodňovacích priekop v bezprostrednom susedstve 

zemného telesa je prítomných viacero zamokrených území, ktoré ohrozujú stabilitu 
násypového telesa trate. 

Obr. Pohľad na rôzne úseky dotknutej železničnej trate  

    

Trakčné vedenie v hodnotenom úseku bolo vybudované a uvedené do prevádzky v roku 1969. 
Pri elektrifikácii úseku bola použitá typová zostava, v sústave boli použité prvky a materiály, 
ktoré sa dnes už nevyrábajú. Tým sa komplikuje údržba a prevádzkyschopnosť trakčného 
vedenia. Trakčné stĺpy na šírej trati sú betónové, bez svorníkov. Od uvedenia trakčného 
vedenia do prevádzky na ňom nebola zrealizovaná žiadna rekonštrukcia. V súčasnosti je 
trakčné vedenie po dobe životnosti a nespĺňa aktuálne platné predpisy a normy. 

Trať je napájaná striedavou, jednofázovou napájacou sústavou 25 kV/50Hz, v km 127,300 sa 

nachádza spínacia stanica. Medzistaničný úsek je v súčasnosti zabezpečený traťovým 

zabezpečovacím zariadením typu autoblok s koľajovými obvodmi. 

Na riešenom úseku sa v km 126,774 nachádza železničná zastávka Jatov. Pre výstup a nástup 
cestujúcich v zastávke slúžia dve krajné nástupištia s dĺžkou 182 m v smere na Nové Zámky 
aj v smere na Bratislavu. Nástupište je tvorené betónovými doskami položenými na zhutnený 
povrch. Prístup na nástupištia je úrovňový. Na zastávke sa nachádzajú 2 prístrešky, ktoré sú 
už v zlom technickom a prevádzkovom stave. Osvetlenie zastávky je riešené pomocou 13 ks 
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osvetľovacích stožiarov s výbojovými svietidlami, v súčasnosti je už po dobe životnosti a 

nefunkčné. 

Obr. Zastávka Jatov  

  

V medzistaničnom úseku Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce sa nachádzajú 3 železničné 
mosty, ktoré vykazujú rôzne poruchy spôsobené najmä nefunkčným odvodnením a porušenou 
alebo nefunkčnou izoláciou. Hrúbka koľajového lôžka na mostoch v súčasnosti nevyhovuje  
hodnotám požadovaným platnými predpismi a normami: 

- Most v km 120,533 bol postavený v roku 1946. Je dvojpoľový, premosťuje miestnu 

asfaltovú komunikáciu a vodný tok Trnovecký kanál. Nosnú konštrukciu tvoria 
železobetónové dosky, spodná stavba je tvorená stredovým pilierom a dvomi 

gravitačnými oporami doplnenými svahovými betónovými krídlami. Rozpätie mosta je 
4,5 a 8,8 m, dĺžka premostenia 13,2 m a celková dĺžka mosta 20,76 m. Voľná výška 
mosta v mieste križovania komunikácie je 2,27 m a v mieste toku 4,03 m. 

- Most v km 125,080 bol postavený v roku 1847, pričom v rokoch 1920, 1966 a 1970 

došlo k jeho čiastočnej prestavbe. Ide o jednopoľový most preklenujúci vodný tok Dlhý 
kanál. Nosná konštrukcia je tvorená prostou doskou, spodná stavba je tvorená 
gravitačnými oporami so svahovými gravitačnými mostnými krídlami. Rozpätie mosta 
je 6,7 m, celková dĺžka mosta 9,0 m a voľná výška pod mostom 3,8 m. 

- Most v km 125,876 bol postavený v roku 1847, v roku 1975 došlo k jeho prestavbe. 

Ide o dvojpoľový klenbový most, jedno pole premosťuje vodný tok Cabajský potok 

a druhé pole premosťuje voľný terén s chodníkom pre chodcov. Nosná konštrukcia 
mosta je tehlová, tvorená klenbami, spodná stavba je masívna, gravitačná, tvorená 
stredovým pilierom a dvomi gravitačnými oporami so svahovými krídlami. Rozpätie 
mosta je v oboch poliach 4,05 m a celková dĺžka mosta 21,495 m. Voľná výška pod 

mostom je 2,795 m. 

Obr. Železničný most v km 120,533 ponad miestnu komunikáciu a Trnovecký kanál 
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Obr. Železničný most v km 125,080 ponad Dlhý kanál 

  

Obr. Železničný most v km 128,876 ponad Cabajský potok a voľný terén 

  

V riešenom traťovom úseku sa nachádzajú tiež dve zabezpečené železničné priecestia, 

konkrétne v km 124,001 a km 126,790: 

- Priecestie v km 124,001 križuje účelovú komunikáciu a zabezpečuje jediný prístup do 
osady Kendereš obce Jatov. Šírka priecestia je 6,0 m a jeho dĺžka 14,5 m. Úprava 
priecestia je zo železobetónových panelov, ktoré sú do značnej miery opotrebované. 

- Železničné priecestie v km 126,790 križuje pozemnú komunikáciu cesty III. triedy 
č. 1500, ktorá spája obce Jatov a Selice, v jeho susedstve leží zastávka Jatov - 

prechod na nástupištia je úrovňový a chránený priecestným zabezpečovacím 
zariadením so závorami. Šírka priecestia je 6,5 m a jeho dĺžka 17,2 m. Povrchová 
úprava priecestia je z asfaltu. 

Obr. Železničné priecestie v km 124,001              
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Obr. Železničné priecestie v km 126,790 

  

2.2. Popis technického riešenia 

Cieľom rekonštrukcie dotknutého úseku železničnej trate je dosiahnutie normových 
parametrov a predpísaných štandardov železničnej dopravnej cesty, zaistenie dlhodobej 
bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti, 
zníženie rozsahu a nákladov údržby a v neposlednom rade aj zvýšenie traťovej rýchlosti zo 
súčasných 120 km/h na rýchlosť 140 km/h. 

Rekonštruovaný úsek  tvorí traťový úsek od nžkm 120,520 000 po nžkm 130,072 019 s dĺžkou 
9,572 019 km (merané v osi koľaje č.1). Staničenie začiatku stavby 120,520 je vztiahnuté na 
pôvodné staničenie.  

Smerové a výškové vedenie trate 

Návrh trasy rekonštruovanej trate je vyhotovený podľa zásad, noriem a predpisov ŽSR a 
vyhovuje rýchlosti 140 km/h, a súčasne vyhovuje aj rýchlosti do 160 km/h. Návrh smerových 
a sklonových pomerov trasy vychádza z morfológie terénu a lokálnych podmienok územia. 

Smerová úprava koľaje v dotknutom úseku sa snaží čo najviac kopírovať jej pôvodné smerové 
vedenie. Minimálny polomer oblúka má hodnotu 1890 m, maximálny 10 000 m, maximálna 

hodnota prevýšenia koľaje je 68 mm. Osová vzdialenosť koľají na začiatku úseku, kde trať 
vychádza zo ŽST Trnovec nad Váhom, je 4,6 m. Koľajovým „S“ v oboch koľajach sa osová 
vzdialenosť koľají zmení na 4,1 m, pričom bude rovnaká až do konca úseku, kde sa koľajovým 
„S“ v koľaji č. 2 mení na osovú vzdialenosť 4,7 m.   

Výškové vedenie navrhovanej trasy sa snaží kopírovať pôvodnú niveletu. Zo ŽST Trnovec nad 
Váhom trať stúpa so sklonom 2,29 ‰, ktorý je aj maximálnym sklonom v rekonštruovanom 
traťovom úseku.  

Železničný zvršok a spodok 

V celom dotknutom  úseku je navrhnutý klasický železničný zvršok s koľajnicami tvaru 60E2 
s pružným, bezpodkladnicovým upevnením na železobetónových podvaloch. Nová koľaj bude 

zriadená ako bezstyková (bude zvarená z dlhých koľajnicových pásov a hlava koľajníc bude 
upravená brúsením). V oblasti dotknutých mostných objektov a v prechodovej oblasti pred 

a za mostami budú podvaly opatrené podpodvalovými podložkami. 

Zmena navrhovanej činnosti uvažuje aj s napojením koľají dotknutých rekonštrukciou na 
jestvujúci stav koľají v nadväzujúcich ŽST Trnovec nad Váhom a v ŽST Tvrdošovce, ktoré 
zostávajú v pôvodnom stave. V ŽST Trnovec nad Váhom  bude koľaj č. 1 napojená na výhybku 
č. 1 a v koľaji č. 2  bude železničný zvršok vymenený až po izolovaný styk v km 120,501 359. 
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V ŽST Tvrdošovce bude koľaj č. 1 napojená na výhybku č. 18 a koľaj č. 2 sa zrekonštruuje po 
izolovaný styk v km 130,090 591. Jestvujúce koľaje bude potrebné smerovo a výškovo upraviť 
na oboch koncoch stavby v smere do staníc v dĺžke 150 m (zriadenie výbehov).  

Súčasné koľajové lôžko sa odstráni v celom profile. Časť materiálu s vyhovujúcou kvalitou 
bude využitá v rámci stavby, nevyužitý netriedený materiál frakcie 0 – 63 mm môže 
navrhovateľ voľne skladovať a ďalej využiť.  Nové koľajové lôžko bude vytvorené z prírodného 

drveného kameniva z vyvretých hornín. Jeho minimálna hrúbka pod spodnou plochou podvalu 

bude 0,35 m a sklon bočných svahov 1:1,25. Výnimkou je železničný most v žkm 120,530, kde 
nie je možné dosiahnuť požadovanú minimálnu hrúbku koľajového lôžka pod spodnou plochou 
podvalu, a preto sú tu navrhnuté podpodvalové podložky (pružné alebo pružno-plastické 
materiály osadené na ložnú plochu betónového podvalu zavibrovaním pomocou montážnej 
mriežky).  

Od začiatku až po koniec  traťového úseku sa železničná trať nachádza na pôvodnom zemnom 
telese. Návrh konštrukčných vrstiev podvalového podložia vychádza z výsledkov 
inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu (CAD-ECO a.s., 2018). Konštrukčné 
vrstvy sú navrhnuté z podkladovej vrstvy hrúbky 0,25 m a stabilizácie zemnej pláne hrúbky 
0,30 m. Zemná pláň bude strechovite, prípadne jednostranne upravená, pláň železničného 
spodku bude vodorovná. Vzdialenosť hrany pláne železničného spodku od osi priľahlej koľaje 
bude 3,00 m. Pri návrhu podvalového podložia budú použité geosyntetické materiály na 

stabilizáciu podkladovej vrstvy v prechodovej oblasti a v mieste železničných priecestí, na 

spevnenie napojenia v oblasti svahových stupňov a v konsolidačnej vrstve, na spevnenie a 

separáciu konsolidačnej vrstvy, na filtráciu a drenáž trativodnej ryhy, na ochranu zemnej pláne, 

stabilizovanej zemnej pláne a separáciu materiálov. 

V miestach, kde dochádza ku kritickému zamokreniu územia, sa násypové železničné teleso 

zabezpečí tzv. priťažovacou lavicou vytvorenou z výzisku pôvodného koľajového lôžka. 
Zriadená bude pri päte násypu koľaje č. 1 v sklone 5 % od násypového telesa. Priťažovacie 
lavice budú slúžiť aj ako prístupové cesty k telesu trate.   

Sklon svahov železničného telesa je navrhnutý na hodnotu 1:1,75. Svahy budú opatrené 
vrstvou zeminy hrúbky 100 mm a hydroosevom. V miestach rozšírenia zemného telesa sú 
navrhnuté svahové stupne priečne na os koľaje, v týchto úsekoch sa pri budovaní násypu 
uvažuje s použitím vyzískaného koľajového lôžka.  

V celom traťovom úseku bude vybudované odvodnenie železničného telesa, voda bude 
odvedená systémom trativodov a pozdĺžnych priekop na priľahlý terén. Systém trativodov je 

uvažovaný v miestach železničných priecestí, trativodná sústava je navrhnutá z perforovaných 
plastových trativodných rúr a plastových šácht. 

Vybudovaná bude tiež nová káblová chráničková trasa umiestnená do drážneho chodníka 
vľavo od osi koľaje č. 2 vo vzdialenosti 2,4 m. Je navrhnutá z betónových tvárnic (káblových 
žľabov) s odnímateľnou krycou doskou spájaných pomocou pera a drážky. Kryty žľabov budú 

z prefabrikátov vystužených oceľou. Pre uloženie NN prípojky napájajúcej priecestné 
zabezpečovacie zariadenie v km 124,001 bude uložená chráničková trasa do drážneho 
chodníka vpravo od osi koľaje č.1 vo vzdialenosti 2,4 m. 

Trakčné vedenie 

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti bude kompletná rekonštrukcia trakčného vedenia 
s umožnením rýchlosti 160 km/h. Rekonštrukcia prebehne v rozsahu koľajových úprav koľaje 
č. 1 a č. 2 vrátane napojenia nového trakčného vedenia na existujúci stav v ŽST Trnovec nad 
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Váhom a ŽST Tvrdošovce. Bude spočívať vo vybudovaní nových trakčných základov s novými 
trakčnými stožiarmi vrátane ich výzbroje a vo výmene trolejového drôtu a nosného lana. 
V medzistaničnom úseku bude vybudované nové plnokompenzované reťazovkové trakčné 
vedenie typu S. Zostava trakčného vedenia bude tvorená trolejovým drôtom 100 mm2 Cu, 

nosným lanom 50 mm2 Bz a prídavným lanom 50 mm2 Bz. Pre nosné stožiare budú použité 
hĺbené hranolové základy a pre kotevné stožiare budú použité výstužné, bránové a stupňové 
základy s plošným zakladaním. V úsekoch so zníženou únosnosťou zeminy budú na dne 

výkopov doplnené zhutnené štrkové vankúše. 

Schéma napájania trakčného vedenia bude zmenená - upravené bude neutrálne pole v mieste 

napojenia spínacej stanice Jatov a v miestach elektrických delení na zhlaviach ŽST Trnovec 
nad Váhom a ŽST Tvrdošovce budú na nových stožiaroch osadené nové úsekové odpájače.  

Riešené bude tiež ukoľajnenie vodivých konštrukcií a elektrických inštalácií umiestnených 
v zóne vrchného trolejového vedenia a zóne zberača prúdu.  

Zabezpečovacie zariadenie 

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú tiež demontáž vonkajších prvkov zabezpečovacieho 
zariadenia, ktoré budú prekážať stavebnej činnosti, a ich následnú montáž po ukončení 
stavebných prác. 

Zabezpečená bude úprava a obnova traťového zabezpečovacieho zariadenia vrátane 
príslušnej kabelizácie. Všetky návestidlá (vchodové, oddielové i zriaďovacie návestidlá) a 
prípojné laná ku koľajniciam v riešenom úseku budú nahradené novými. Stykové 
transformátory a reléové skrine pri oddielových návestidlách budú pred výkonom prác 
demontované a po skončení prác namontované späť a opatrené obnovenými nátermi, reléové 
skrine budú osadené na nové betónové základy. Vykonané budú tiež úpravy rozvodu 
diaľkového ovládania odpájačov v ŽST Trnovec nad Váhom, v ŽST Tvrdošovce a pri spínacej 
stanici. 

Realizovaná bude tiež úprava priecestných zabezpečovacích zariadení v km 124,001 a v km 

126,790. Pri oboch priecestiach je navrhnutá náhrada existujúceho zabezpečovacieho 
zariadenia novým reléovo-elektronickým priecestným zabezpečovacím zariadením, osadené 
tu budú nové výstražníky s aktívnou signalizáciou a celé závory jednoduché (prvé priecestie) 
alebo dvojité (druhé priecestie). Výstražníky budú vybavené LED svietidlami nastaviteľnými 
v horizontálnom i vertikálnom smere. Vnútorná výstroj sa umiestni do technologických skríň 
do nových betónových domčekov. Spôsob zabezpečenia pozemných komunikácií sa 

nezmení, ovládanie zabezpečovacích zariadení bude riešené pomocou počítačov osí 
s vyhodnotením prejazdu vozidiel priecestím s využitím smerových výstupov.  

Preložky a úpravy kabelizácie 

Súčasťou navrhovaných prác je preloženie existujúcej optickej kabelizácie do novej 
chráničkovej trasy vrátane jej doplnenia a výmeny vonkajších telefónnych objektov – 

jestvujúce objekty sa nahradia novými v tej istej polohe.  

Potrebná bude tiež úprava a preložka káblového rozvodu napájajúceho priecestné 
zabezpečovacie zariadenia a autoblok, ktorý je v kolízii s rekonštrukčnými prácami. Z dôvodu 
navýšenia výkonu zabezpečovacieho zariadenia na priecestí v km 124,022 bude 

demontovaná bude tiež existujúca trafostanica.  
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Zastávka Jatov 

Súčasné betónové, krajné nástupiská na železničnej zastávke nevyhovujú potrebám 
prevádzky a nárokom bezpečnosti, budú preto v celej dĺžke demontované a vybudované tu 
budú nové krajné nástupiská umožňujúce pohodlný nástup a výstup pre cestujúcich vrátane 
osôb so zníženou pohyblivosťou.  

Nástupiská sú navrhnuté ako jednostranné s dĺžkou 200 m, šírkou 3 500 mm a výškou nad 
temenom koľaje 550 mm. V smere na Bratislavu budú obe na prístupovú komunikáciu 
napojené rampou a v smere na Nové Zámky oceľovými schodmi. Horná povrchová úprava 
nástupísk je navrhnutá bezšpárovou zámkovou dlažbou.  

Úprava priestorov nástupísk v plnej miere zohľadňuje požiadavky na označenie pre osoby so 

zníženou schopnosťou orientácie a osoby so zrakovým postihnutím – osadené budú po celom 
obvode nástupiska výstražný pás, varovný pás aj vodiaci pás. Ochrana cestujúcich pred 
prípadným pádom pri oboch nástupiskách bude riešená osadením kovových zábradlí. Sú 

navrhnuté vo výške 1 100 mm nad povrchom nástupiska, tvorené budú oceľovými trubkami 

upravenými protikoróznou úpravou.  

Na zastávke bude vybudovaný tiež jednoduchý vizuálny informačný systém slúžiaci pre 

orientáciu cestujúcich k bezpečnému, plynulému a rýchlemu pohybu v uvedených priestoroch. 
Jedná sa o prvky orientačného systému (nápisy, piktogramy a grafické symboly) a zariadenie 

pre informácie o chode vlakov. 

Na ochranu cestujúcej verejnosti pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi budú na oboch 
nástupiskách vybudované prístrešky. Pôjde o typové prístrešky s oceľovou nosnou 
konštrukciou a strešnou krytinou tvorenou oceľovým trapézovým pozinkovaným plechom. Na 
nosnej konštrukcii bude zavesená lavička pre cestujúcich a ukotvený tu bude tiež kôš. 

Na zastávke bude vybudované tiež nové osvetlenie. V zmysle požiadavky správcu sú 
navrhované sklápacie osvetľovacie stožiare výšky 12 m, na výložníkoch stožiarov budú 
namontované LED svietidlá. Potrebné bude tiež zriadenie novej prípojky NN pre napojenie 
rozvádzača osvetlenia – nová prípojka bude dimenzovaná aj pre napojenie priecestných 
zabezpečovacích zariadení dotknutých priecestí.  

Mostné objekty 

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia dotknutých mostov nestatického 
charakteru v rôznej miere podľa stupňa ich poškodenia: 

- Pre most v km 120,533 je navrhovaná rekonštrukcia formou opráv a obnovy náterov. 

Navrhovaná je celoplošná výmena izolácie nosnej konštrukcie mosta a zriadenie 

nového rubového odvodnenia. Izolácia nosnej konštrukcie je navrhnutá celoplošným 

izolačným súvrstvím na báze fólií PVC (impregnačný náter a dve vrstvy geotextílií). 
Ochrana izolácie bude zabezpečená betónovou mazaninou vystuženou drôteným 
pletivom v celkovej hrúbke 50 mm. Vykonaná bude sanácia betónových pohľadových 
plôch nosných konštrukcií, spodnej stavby aj dilatačných škár. Existujúce káblové 
žľaby po oboch stranách mosta sa vymenia za nové, ktoré budú upevnené k mostnému 
zábradliu. Navrhovaná je tiež nová protikorózna ochrana zábradlia. Riešená bude tiež 
oprava opevnenia koryta toku v poli č. 2 pod mostom a do vzdialenosti 2,0 m pred a za 

mostom. Z dôvodu rekonštrukcie koľaje sa uvažuje aj s vybudovaním novej 
prechodovej oblasti za oporou č. 2 v smere na Štúrovo. Keďže je na moste 
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nepostačujúca hrúbka koľajového lôžka, v rámci úprav železničného zvršku je na 
moste po koniec prechodovej oblasti navrhované osadenie podpodvalových podložiek. 

- Na moste v km 125,080 je vzhľadom na nevyhovujúcu hrúbku koľajového lôžka pod 

podvalom a nevyhovujúci prechodový prierez navrhované nadvihnutie nivelety formou 

nadbetónovania existujúcich ríms. Toto riešenie zabezpečí požadovaný prechodový 
prierez, pričom zostane zachovaní pôvodná šírka koľajového lôžka. Súčasťou 
rekonštrukčných prác bude aj sanácia porušeného povrchu spodnej stavby formou 
očistenia a aplikácie opravnej malty a ochranného náteru, sanácia nosnej konštrukcie 
vrátane opravy trhlín a sanácia mostovky. Zriadená bude hydroizolácia celoplošným 
izolačným súvrstvím na báze fólií PVC (impregnačný náter a dve vrstvy geotextílií) a 

protikorózna ochrana oceľových častí, doplnené bude zábradlie na mostné rímsy a pod 

ľavou rímsou bude vytvorená káblová trasa. 
- Rovnako na moste v km 125,876 bude vzhľadom na nevyhovujúcu hrúbku koľajového 

lôžka pod podvalom a nevyhovujúci prechodový prierez vykonané nadvihnutie nivelety 

formou nadbetónovania existujúcich ríms. Ďalej bude vykonaná sanácia spodnej 
stavby a nosnej konštrukcie zriadená hydroizolácia izolačným súvrstvím na báze fólií 
PVC, protikorózna ochrana oceľových častí a rímsy mosta budú opatrení zábradlím. Aj 

v prípade tohto mosta bude káblová chráničková trasa vedená pod ľavou rímsou.  

Nakoľko parametre dotknutých železničných mostov nevyhovujú pre traťovú rýchlosť 
140 km/h, najvyššia traťová rýchlosť na mostoch bude určená správcom na základe 
dodatočných podkladov a posúdení. V prípade, že bude preukázané, že železničné mosty 
nevyhovujú pre najvyššiu traťovú rýchlosť 140 km/h, správca v týchto miestach zavedie trvalé 
obmedzenie traťovej rýchlosti vrátane osadenia príslušných návestidiel. 

Železničné priecestia 

Jestvujúce priecestné konštrukcie dochnutých priecestí v traťovom úseku ŽST Trnovec nad 
Váhom – ŽST Tvrdošovce sa odstránia a nahradia novými: 

- Konštrukcia železničného priecestia v žkm 124,001 na účelovej komunikácii je 

navrhnutá celogumová typu STRAIL vyskladanou z vnútorných panelov šírky 0,6 m 

a vonkajších panelov šírky 1,2 m v pôvodnej šírke priecestia 6,00 m. Konštrukcia 
vozovky pri úprave napojenia na jestvujúcu komunikáciu bude asfaltová, voľná šírka 
pozemnej komunikácie bude 4,5 m a uhol kríženia zostáva nezmenený, t.j. 90°.  

- Konštrukcia železničného priecestia v žkm 126,790 na ceste III/1500 je navrhnutá 
celogumová typu STRAIL a pedeSTRAIL vyskladanou z vnútorných panelov šírky 
0,6 m a vonkajších panelov šírky 1,2 m v celkovej šírke priecestia 10,8 m. Konštrukcia 
vozovky pri úprave napojenia na jestvujúcu komunikáciu bude asfaltová, voľná šírka 
pozemnej komunikácie bude 5,7 m a uhol kríženia komunikácie a trate bude 97°.  

Pri oboch priecestiach budú súčasné zabezpečovacie zariadenia demontované a nahradené 
novými. Bližšie je návrh opísaný v texte vyššie v sekcii Zabezpečovacie zariadenie.  

Nakoľko priecestie v km 126,790 je situované pri zastávke Jatov s dvomi krajnými 
nástupišťami, v rámci jeho úprav je riešený aj prístup cestujúcich z nástupišťa č. 1 na 

nástupište č. 2 - prístup bude možný rampami osadenými na konci nástupíšť cez chodník 

a následne priecestnou konštrukciou. Oddelenie chodníka od komunikácie bude na 

priecestnej konštrukcii riešené vodorovným dopravným značením. Prístupová rampa bude 

vyskladaná z nástupištných rampových prefabrikátov, pochôdzna plocha rampy bude tvorená 

betónovou dlažbou rovnakého typu ako bude na nástupišti.  
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Pri priecestiach budú tiež zrealizované nové chodníky umožňujúce prístup k technologickým 

domčekom. Riešené budú z betónových tvárnic, od okolitého terénu budú po obvode oddelené 

cestnými betónovými obrubníkmi uloženými v betónovom lôžku.  

Organizačné členenie stavby 

Rekonštrukcia železničnej trate bola v projektovej fáze rozdelená do viacerých prevádzkových 
súborov a stavebných objektov, ktoré sú základnými prvkami celej stavby, a ktorých súhrn 
uvádza tabuľka nižšie: 
- Prevádzkový súbor (PS) je samostatný súbor strojov a zariadení zabezpečujúci 

technologickú prevádzku, schopný samostatne plniť technologickú funkciu v danom 

odbore činnosti. 
- Stavebný objekt (SO) je samostatne vymedzené stavebné dielo, ktoré umožňuje 

umiestnenie prevádzkového súboru alebo vykonávanie nejakej technologickej činnosti. 
Má umožniť samostatné uvedenie do prevádzky. V niektorých prípadoch, sú SO 
vnútorne členené na podobjekty, ktoré reprezentujú samostatne realizovateľné celky.  

Tab. Zoznam prevádzkových súborov a stavebných objektov zmeny navrhovanej činnosti 
Označenie Názov súboru/objektu 

PS 01 Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 124.001 

PS 02 Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 126.790 

PS 03 Úpravy zabezpečovacieho zariadenia 

SO 01 Železničný zvršok 

SO 02 Železničný spodok 

SO 03 Nástupištia 

SO 03.1 Nástupištia 

SO 03.2 Prístrešky na nástupištiach 

SO 04 Železničné priecestia 

SO 04.1 Železničné priecestie v km 124,001 

SO 04.2 Železničné priecestie v km 126,790 

SO 05 Izolácia mostných objektov 

SO 05.1 Izolácia mostného objektu v km 120,533 

SO 05.2 Izolácia mostného objektu v km 125,080 

SO 05.3 Izolácia mostného objektu v km 125,876 

SO 06 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Jatov 

SO 06.1 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Jatov 

SO 06.2 Prípojka NN pre VO 

SO 06.3 Prípojka NN pre napojenie PZZ (žkm 124,0) 
SO 06.4 Prípojka NN pre napojenie PZZ (žkm 126,79) 
SO 07 KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií 
SO 08 Výmena výstroja dráhy 

SO 09 Výrub drevín a porastu 

SO 10 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160km/h 

SO 10.1 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160km/h 

SO 10.2 Úprava a preložky  DOO 

SO 11 Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO 

SO 12 Úprava a preložky káblu 6kV 

SO 13 Preložka MK Slovak Telekom 

2.3. Požiadavky na vstupy 

Záber pôdy   

Zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na trvalý záber pôdy. Rekonštrukčné práce sú 
navrhované v pôvodnej osi trate, stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve 
navrhovateľa. V koridore železničnej trate bude umiestnený aj celý obvod staveniska, 
umiestnené tu budú prístupové trasy, zariadenia staveniska a stavebné dvory a medzidepónie 

materiálu.  
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Dočasné zábery cudzích pozemkov sú potrebné len pre vybudovanie dočasného priecestia 

zabezpečujúceho prístup do osady Kendereš počas realizácie navrhovaných úprav na 
železničnom priecestí v km 124,001. Konkrétne ide o pozemky vo vlastníctve obce Jatov - 
parcelu reg. C-KN č. 298/1 a parcelu reg. E-KN č. 292/11 v k. ú. Jatov. Keďže využitie 
uvedených pozemkov bude dočasné, medzi vlastníkom a navrhovateľov bola na ich užívanie 
uzatvorená nájomná zmluva.  

Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať zásah do lesnej ani poľnohospodárskej pôdy. 

Pri realizácii stavby bude využívaný iba vyznačený obvod staveniska a nebude zasahované 
do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. Po ukončení stavebných prác budú všetky 
dočasne dotknuté plochy a priestranstvá uvedené do pôvodného stavu. 

Spotreba vody 

Počas výstavby 

Výstavba zmeny navrhovanej činnosti si vyžiada vodu na úžitkové a technologické účely 
potrebnú v rámci zariadení stavenísk a pitnú vodu pre prítomných zamestnancov stavby. 
Úžitková voda bude využívaná na čistenie stavebných mechanizmov a dopravných 
prostriedkov, spevnených plôch v stavebných dvoroch a verejných komunikácií na výjazdoch 
zo stavby a tiež na kropenie staveniska a prístupových ciest v suchom období. Technologická 
voda bude využívaná v rámci stavebných technológií, napr. na výrobu betónových zmesí.  

Zdrojmi vody pre túto etapu budú jestvujúce verejné vodovodné siete alebo hydranty. Odbery 
vody a spôsob napojenia budú pred realizáciou stavby prerokované a odsúhlasené 
s majiteľmi, resp. správcami odberných miest. V prípade absencie vodovodu alebo iného 
miestneho zdroja vody bude potrebná voda dovážaná v cisternách z najbližšieho možného 
zdroja. Pitná voda pre zamestnancov stavby bude na zariadenie staveniska v prípade potreby 
dodávaná z miestnych zdrojov (verejných vodovodov), resp. bude dodávateľom stavby 
zabezpečená balená voda.  

Presné nároky na potrebu vody počas výstavby budú určené vybraným zhotoviteľom stavby. 

Počas prevádzky 

Prevádzka zrekonštruovanej železničnej trate nebude mať zvýšené nároky na vodu. 
Zachovaná zostane potreba vody na účely údržby železničných priestorov a objektov a na 

havarijné a požiarne účely, príp. pitnej vody pre zamestnancov správcu infraštruktúry 
a dopravcov. Súčasný stav zabezpečovania týchto činností sa realizáciou navrhovaných 
zmien činnosti nebude meniť. 

Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Zmena navrhovanej činnosti bude klásť vyššie nároky na surovinové zdroje len počas 
realizácie stavebných prác. Potrebné suroviny a materiály budú zodpovedať charakteru 
stavby, ide najmä o kamenivo, zeminu do násypov, piesok, oceľ, betónovú zmes, betónové 
podvaly, koľajnice, železobetónové konštrukcie, inštalačný materiál, káble a pod. Rozhodujúci 
podiel nových materiálov pre zabezpečenie stavby budú mať materiály pre železničný zvršok 
a spodok, tzn. nové koľaje a výhybky a materiál pre koľajové lôžko a podkladovú vrstvu. 

Nároky stavby na surovinové zdroje budú znížené snahou opätovného využitia niektorých 
vyzískaných surovín a materiálov.  
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Pre dotknutý úsek železničnej trate v km 120,520 – 130,060 bolo podľa Metodického pokynu 
č. 18/99 MDPT SR spracované Ekologické hodnotenie kameniva koľajového lôžka (CAD-ECO 

a.s., 2018), ktoré preverilo kvalitu materiálu podvalového podložia pre jeho ďalšie využitie 
z hľadiska prítomnosti znečisťujúcich látok. Výsledky hodnotenia ekologickej kvality materiálu 
podvalového podložia preukázali prekročenú limitnú koncentráciu najmenej jedného 
hodnotiaceho ukazovateľa vo frakcii 0 – 8 mm v materiáli medzistaničnej koľaje č. 1 v úsekoch 
žkm 120,520 – 125,500, žkm 127,500 – 128,500, žkm 129,500 – 130,060 a v materiáli 
medzistaničnej koľaje č. 2 v úseku žkm 126,500 – 127,500. Materiál podvalového podložia 
medzistaničnej koľaje č. 1 v úseku žkm 120,520 - 124,500 a v úseku žkm 125,500 – 130,060 

a materiál medzistaničnej koľaje č. 2 v celom úseku žkm 120,520 - 130,060 má vyhovujúcu 
ekologickú kvalitu a nevyžaduje žiadnu chemickú úpravu pre jeho ďalšie využitie. Tento 
materiál bude v rámci zmeny navrhovanej činnosti využitý pre zriadenie priťažovacích lavíc 
k päte násypov a zriadenie prístupových komunikácií pozdĺž trate, pre stavbu telesa 
komunikácie dočasného priecestia a tiež pre násypy nových nástupíšť zastávky Jatov. 
Súhrnne sa predpokladá spätne zabudovať a využiť 18 476 m3 koľajového štrku. 

Nevyhovujúca ekologická kvalita bola zistená v materiáli podvalového podložia medzistaničnej 
koľaje č. 1 v úseku žkm 124,500 - 125,500, kde bola prekročená hraničná koncentrácia 
hodnotiaceho ukazovateľa NEL (ropné látky). Tento materiál je pre jeho ďalšie využitie 
potrebné chemicky upraviť s cieľom zníženia zistených znečisťujúcich látok, alebo je možné 
ho prehlásiť za odpad a ďalej s ním postupovať v zmysle platných predpisov pre oblasť 
odpadového hospodárstva. O spôsobe manipulácie s vyzískaným materiálom rozhodne jeho 
pôvodca.  

Pre navrhované rekonštrukčné práce boli orientačne vyčíslené potreby hlavných surovín: 
- koľajové lôžko 42 695 m3, 

- konsolidačné vrstvy 1 352 m3, 

- zemina pre rozšírenie násypu 8 556 m3 (výzisk z pôvodného koľajového štrku), 
- priťažovacie lavice 7 405 m3 (výzisk z pôvodného koľajového štrku), 
- podkladná vrstva železničného spodku 41 594 m3, 

- zriadenie vápennej stabilizácie in-situ 26 615 m3. 

Suroviny a materiál na stavbu budú dovážané na miesto zabudovania určenými prístupovými 
trasami s využitím cestnej siete aj dopravy po železnici.   

Počas prevádzky zrekonštruovanej železničnej trate sa nároky na surovinové zdroje 
nezmenia, aj naďalej budú potrebné suroviny a materiál na opravy a údržbu dopravnej cesty 
vrátane súvisiacich objektov a zariadení. Avšak vzhľadom na vykonanú obnovu prvkov 
železničnej infraštruktúry a inštaláciu moderných prvkov sa predpokladá zníženie rozsahu 
nevyhnutných opráv, t.j. zníženie objemu potrebných materiálov na ich vykonávanie.  

Elektrická energia 

Nároky na elektrickú energiu počas výkonu stavebných prác budú závisieť od využívaných 
technológií, ktoré budú určené vybraným zhotoviteľom stavby. Ak to bude z hľadiska kapacity 
možné, elektrická energia bude dodávaná prostredníctvom napojenia na jestvujúce rozvody 

alebo zriadením osobitných staveniskových prípojok z vhodných verejných zdrojov. Po 

prípade môžu byť využité aj mobilné agregáty. Potrebné odbery elektrickej energie, spôsob 
napojenia a maximálny povolený príkon budú pred realizáciou stavby prerokované so 
správcami, resp. majiteľmi odberných miest. 
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Počas prevádzky bude potrebná elektrická energia, tak ako aj dnes, odoberaná zo súčasnej 
energetickej siete. 

Súčasťou rekonštrukcie železničnej trate bude kompletná výmena trakčného vedenia 
v dotknutom traťovom úseku na rýchlosť 160 km/h. Rekonštrukcia prebehne v rozsahu 
koľajových úprav koľaje č. 1 a č. 2 vrátane napojenia nového trakčného vedenia na existujúci 
stav v ŽST Trnovec nad Váhom a ŽST Tvrdošovce. Schéma napájania trakčného vedenia 
bude zmenená - upravené bude neutrálne pole v mieste napojenia spínacej stanice Jatov 

(v súčasnom stave je tvorené dvomi neutrálnymi úsekmi, v novom stave bude tvorené jedným 
dlhým neutrálnym úsekom) a v miestach elektrických delení na zhlaviach ŽST Trnovec nad 
Váhom a ŽST Tvrdošovce budú vzhľadom na nové polohy trakčných stožiarov osadené nové 
úsekové odpájače doplnené o motorický pohon.  

V zastávke Jatov bude vybudované nové osvetlenie LED svietidlami LED 6900lm/745 na 

sklopných stožiaroch. Ide o úsporné typy svietidiel s nižšou energetickou náročnosťou: 

- Energetická bilancia: 
   Inštalovaný výkon: 5144 W  (1144 W osvetlenie a 2 x 2000 VA zab. zariadenie) 

   Súčasný výkon:      5,1 kW 

- Energetická bilancia vonkajšieho osvetlenia zastávky: 
Inštalovaný výkon: 744 W (nástupište -12 x 62 W) 

           72 W  (prístrešky -2 x 36 W) 

Súčasný výkon:      816 W 

Na základe požiadavky správcu bude napojenie navrhovaného osvetlenia riešené káblovou 
prípojkou z rozvádzača NN trafostanice spínacej stanice SpS. Prípojka bude dimenzovaná pre 
napojenie osvetlenia zastávky a tiež priecestných zabezpečovacích zariadení dotknutých 
priecestí v žkm 124,0 a žkm 126,79. Navrhovaným riešením zanikne súčasné odberné miesto 
zo Západoslovenskej distribučnej a.s., ktoré bude po ukončení prác zrušené.   

Dopravná infraštruktúra 

Počas výstavby 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať za prevádzky trate, bez úplného vylúčenia 
železničnej dopravy. Keďže ide o dvojkoľajnú trať, stavebné postupy budú realizované tak, 
aby vždy jedna koľaj bola v prevádzke. Počas výstavby bude zachovaná aj funkčnosť 
železničnej zastávky Jatov, možný bude výstup aj nástup cestujúcich, avšak obsluhované 
bude vždy len jedno nástupište pri prevádzkovanej koľaji. 

Vzhľadom na dĺžku medzistaničného úseku a skutočnosť, že stavba bude prebiehať bez 
vylúčenia prevádzky, sa predpokladá realizácia na dve stavebné sezóny (etapy), so zimnou 

prestávkou, počas ktorej sa predpokladá dvojkoľajná prevádzka na trati. Predpokladaná čistá 
doba výstavby je 13,5 mesiaca (zimná prestávka nie je do uvedenej doby výstavby 
započítaná), pri uvažovaní zimnej prestávky v trvaní 4 mesiace (december až marec) bude 
celková predpokladaná doba výstavby 17,5 mesiaca. 

Keďže súčasťou rekonštrukcie železničnej trate je tiež rekonštrukcia dotknutých priecestí v km 

124,001 a km 126,790, priebeh výstavby bol navrhnutý tak, aby v čo najmenšej miere 
obmedzoval cestnú dopravu počas výkonu prác na jednotlivých priecestiach. Existujúce 
železničné priecestia na železničnej trati budú zrekonštruované v ich pôvodných polohách, 
k trvalým zmenám organizácie dopravy nedôjde. Potrebné budú dočasné obmedzenia počas 
výkonu stavebných prác: 
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- Dotknuté železničné priecestie v km 124,001 bude počas výstavby uzatvorené. Keďže 
umožňuje jediný vstup do osady Kendereš obce Jatov, bude vedľa neho v žkm 124,036 
zriadené provizórne, dočasné, zabezpečené priecestie zo železobetónových panelov 
v šírke 7 m s dočasnou komunikáciou na násype vytvorenom z vyťaženého koľajového 
lôžka. Keďže ide o jediný prístup do osady, musí funkčne vyhovovať aj ťažkej doprave 
a stavebnej mechanizácii. 

- Priecestie v žkm 126,790 v Jatove na ceste III/1500 bude podľa stavebných postupov 
striedavo úplne uzatvorené (k uzatvoreniu dôjde v časových úsekoch viazaných na 
realizáciu železničného zvršku a spodku v mieste priecestia). Cestná doprava bude 
presmerovaná obchádzkou cez obec Selice. 

Ako prístupové trasy k priestorom zariadenia staveniska a do obvodu stavby bude zhotoviteľ 
stavby môcť využívať cestnú sieť v okolí miesta stavby, ako aj dotknutú železničnú trať: 

- Železničná doprava môže slúžiť na prísun koľajových mechanizmov dodávateľa, 
potrebných pre demontážne práce a realizáciu objektov žel. spodku, zvršku, 
osvetlenia, vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia, prípadne ďalších prác 
súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby a vyplývajúcich zo zvolenej technológie 
dodávateľa. Zároveň môže byť využitá pre dovoz potrebného materiálu a odvozy 
vyzískaných materiálov zo všetkých prác.  

- Dovoz potrebného materiálu a odvozy vyzískaných materiálov môžu byť realizované 
tiež cestnou dopravou. Prístup na stavenisko bude možný po komunikáciách č. I/75, 

III/1500 a miestnych a účelových komunikáciách. Vzhľadom na predpokladané 
obdobie výstavby a rozloženie prác a presunu materiálov do celého obdobia sa stavba 
v cestnej doprave v okolí výstavby výraznejšie neprejaví.  

Počas prevádzky 

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekonštrukcii dotknutého úseku železničnej trate 
z dôvodu dosiahnutia normových parametrov železničnej dopravnej cesty a predpísaných 
štandardov, zaistenia dlhodobej bezpečnosti železničnej prevádzky a tiež zníženia rozsahu jej 

údržby.  

Rekonštrukcia železničnej trate umožní zvýšenie traťovej rýchlosti v dotknutom úseku zo 
súčasných 120 km/hod na rýchlosť 140 km/hod, pričom zrekonštruovaná trať a trakčné 
vedenie budú vyhovovať aj rýchlosti do 160 km/h. Nakoľko parametre dotknutých železničných 
mostov nevyhovujú pre traťovú rýchlosť 140 km/h, najvyššia traťová rýchlosť na mostoch bude 

určená správcom na základe dodatočných podkladov a posúdení.  

Prístup na nástupište v zastávke Jatov zostane nezmenený, aj naďalej bude úrovňový 
s možnosťou prechodu medzi nástupišťami cez chránené priecestie so závorami. Nástupiská 
budú napojené na prístupové komunikácie rampou a oceľovými schodmi.  

Ako súčasť rekonštrukčných prác budú vykonané úpravy cestných komunikácií dotknutých 
železničných priecestí v km 124,001 a km 126,790. Napojenia na priľahlú cestnú sieť zostanú 
zachované prostredníctvom jestvujúcich komunikácii, nie je uvažované s ich smerovými 
posunmi nadväzujúcimi na dotknuté priecestia. Úpravy komunikácií budú riešené len na 
nevyhnutne dlhých úsekoch pre potreby budovania nových priecestných konštrukcií. Cestné 
napojenie dotknutého územia sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebude meniť. 
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Nároky na pracovné sily 

Počas výstavby bude potrebná prítomnosť zamestnancov zhotoviteľa stavby vykonávajúcich 
samotné búracie, výkopové, zemné a stavebné práce. Počet pracovných síl bude upresnený 
dodávateľom stavebných prác, ich profesná skladba je daná charakterom stavby. 

Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti nebude potrebné zabezpečiť nové pracovné sily 
podieľajúce sa na riadení dopravy a správe dopravnej cesty. 

Iné nároky 

Búracie práce 

Zmena navrhovanej činnosti si vyžiada demontáž železničného zvršku oboch traťových koľají 
vrátane výhybiek, železničného spodku a trakčného vedenia. 

V železničnej zastávke Jatov budú odstránené konštrukcie jestvujúcich nástupísk a pôvodné 
prístrešky, ktoré sú v nevyhovujúcom a značne degradovanom stave. Nahradené budú novými 
nástupiskami vrátane nových prístreškov.  

Zmena navrhovanej činnosti si vyžiada tiež odstránenie existujúcich priecestných konštrukcií 
dotknutých úrovňových priecestí v km 124,001 a km 126,790, ktoré budú nahradené novými. 

Obr. Prístrešky na zastávke Jatov, ktoré sú určené na odstránenie              

  

2.4. Údaje o výstupoch 

Zdroje znečistenia ovzdušia 

Počas výstavby 

Výstavba spôsobí dočasné zníženie kvality ovzdušia na stavenisku a v jeho okolí. Hlavným 
zdrojom znečistenia ovzdušia budú mechanizmy vykonávajúce búracie, stavebné a zemné 

práce a nákladné automobily prepravujúce suroviny a materiály. Uvedené zdroje budú 
produkovať predovšetkým tuhé znečisťujúce látky (prachové častice) a emisie výfukových 
plynov (oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka, oxidy síry, prchavé organické zlúčeniny, tuhé 
znečisťujúce látky, ozón, benzén).  

Znížená kvalita ovzdušia bude najmä na stavenisku a v bezprostrednom okolí stavby. Pôjde 
o vplyv dočasný, obmedzený na obdobie trvania stavebných prác. Jeho intenzita a plošný 
rozsah budú závisieť od počtu nasadených mechanizmov, rozsahu a druhu stavebných prác. 
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Počas prevádzky 

Prevádzkou zrekonštruovaného úseku železničnej trate nedôjde k nárastu emisií 
znečisťujúcich látok v porovnaní so súčasným stavom. Navrhovaná zmena činnosti nespôsobí 
zmeny v intenzitách dopravy, dôjde len ku skvalitneniu dopravnej cesty. 

Vo všeobecnosti je podiel železničnej dopravy na celkovom znečistení ovzdušia v dotknutom 

území vzhľadom na elektrifikáciu trate minimálny. Zdrojom zvýšenej prašnosti v blízkosti trate 
sú samotné prejazdy vlakových súprav, dosah vplyvu je cca 50 – 70 m. 

Súčasťou stavby nebude žiadny nový stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia v zmysle zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. 

Odpadové vody 

Počas výstavby 

Stavebné práce budú zdrojom technologických odpadových vôd a odpadových vôd 
z povrchového odtoku. Technologickými odpadovými vodami sú odpadové vody z umývania 
dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov a vody z čistenia spevnených 
komunikácií po výjazdoch stavebnej techniky, budú odvádzané cez lapače nečistôt a ropných 
látok do miestnej kanalizácie. Odpadové vody z povrchového odtoku tvoria zrážkové vody, 
ktoré budú odvádzané voľne na terén. Samotná výstavba pravdepodobne nebude zdrojom 
splaškových odpadových vôd, počas stavby budú pre prítomných zamestnancov zabezpečené 
chemické hygienické zariadenia.  

Počas realizácie stavebných prác môžu byť vody z povrchového odtoku znečistené v dôsledku 
uskutočňovania technologických procesov alebo prevádzkou stavebných strojov. 
K znečisteniu môže dochádzať tiež pri výkopových prácach, čistení spevnených plôch, 

prístupových ciest a stavebných mechanizmov a automobilov pred výjazdom na verejné 
komunikácie. Rizikom je tiež únik ropných a iných znečisťujúcich látok v dôsledku 
nepredvídanej havarijnej situácie. Všetky riziká bude snaha eliminovať dôsledným 
dodržiavaním technologických a stavebných postupov a dodržiavaním pracovnej disciplíny. 

Počas prevádzky 

Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo zemného telesa bude vzhľadom na konfiguráciu 
lokálneho terénu vytvorený systém odvodnenia trativodmi a pozdĺžnymi priekopami so 
zaústením na priľahlý terén, kde budú vody prirodzene vsakované, resp. odparované: 

- Odtekanie vody na svahy zemného telesa bude zabezpečené vybudovaním novej 
zemnej pláne strechovitého usporiadania s priečnym sklonom 5 %. Priekopy sú 
navrhované so spevneným dnom žľabovými priekopovými tvárnicami, so sklonom 
kopírujúcim sklon trate.  

- Systém pozdĺžnych trativodov je navrhovaný v miestach dotknutých železničných 
priecestí. Trativodná sústava je navrhnutá z perforovaných trativodných rúr osadených 
do trativodnej ryhy a vyústených na svah násypu. .  

Odvodnenie nových nástupísk v zastávke Jatov bude riešené pomocou priečneho sklonu 
plochy nástupísk na svah zemného telesa, stekajúca voda bude odvedená mimo koľajiska. 
Pre odvod dažďových vôd v mieste prístreškov sú navrhnuté líniové odvodňovače, z ktorých 
bude voda odvedená betónovými zvodnými potrubiami do odvodňovacej priekopy popod 
káblovú chráničkovú trasu. Dažďová voda zo strechy prístreškov bude odvádzaná sklonom 
strechy cez dažďový zvod s chrličom do voľného terénu.  
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Na dotknutom traťovom úseku sa nachádzajú tri mosty, pre ktoré je zabezpečené odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku: 

- Pre most v km 120,533 ponad miestnu komunikáciu a Trnovecký kanál bude zriadené 
nové rubové odvodnenie opôr pre správne fungovanie odvodnenia nosnej konštrukcie. 
Zriadené bude z drenážnych rúr vytiahnutých na svah, vyústených na kamenné 
opevnenie a zvedených do vsakov, resp. na strane vodného toku zvedených na brehy 
toku. Odvodnenie nosnej konštrukcie mosta je zabezpečené pozdĺžnym strechovitým 
spádom nosnej konštrukcie smerom k oporám, voda bude vyvedená za rubovú stranu 
opôr, pokračovať bude drenážnou rúrkou k okrajom krídel a tam sa vyvedie na svah 

železničného telesa. V mieste vyústenia drenáže bude svah opevnený kameňom, voda 
tu bude odvádzaná v žľabe a vyústená do vsaku. 

- Odvodnenie mostnej konštrukcie mosta v km 125,080 ponad Dlhý kanál je 
zabezpečené pozdĺžnym strechovitým spádom nosnej konštrukcie smerom k oporám. 
Voda je odvedená za rubovú stranu opôr, kde sa zachytí do perforovanej drenážnej 
rúrky a odvedie ku krídlam a následne na svah železničného telesa. Po svahu bude 
odvádzaná pomocou betónových priekopových tvárnic do priestoru pod most do 
okolitého terénu. Pri spodnej stavbe budú odizolované rubové strany opôr a úložných 
prahov do úrovne rubového odvodnenia. 

- Pre most v km 125,876 ponad Cabajský potok a voľný terén je riešené odvodnenie 
nosnej konštrukcie totožne, t.j. jej pozdĺžnym strechovitým spádom smerom k oporám. 
V hornej stavbe bude zriadené rubové odvodnenie z perforovanej rúry, ktorá za 
železničným násypom vo svahu prejde do rigola z priekopových tvárnic v betónovom 
lôžku so zvedením priesakových vôd za mostný objekt obojstranne. 

Riziko znečistenia vôd počas bežnej prevádzky železničnej trate môže nastať pri 
nepredvídanej havárii koľajových vozidiel, ktorými sú prepravované znečisťujúce látky (najmä 
ropné látky). Uvedené riziko bude minimalizované dodržiavaním dopravných 
prevádzkovaných a bezpečnostných predpisov. 

Iné odpady 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik viacerých druhov odpadov, ide 

najmä o prebytočný materiál zo zemných prác. Rozhodujúce objemy sa budú viazať na 
odstránenie súčasného železničného zvršku a železničného spodku, vybudovanie káblovej 
chráničkovej trasy a výmenu trakčného vedenia. 

Odpady budú produkované aj demontážnymi a búracími prácami, predovšetkým z odstránenia 
existujúcich nástupíšť a prístreškov v zastávke Jatov, výmeny výbavy trate vrátane 
technologických prvkov a priecestných konštrukcií v dotknutých priecestiach. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá predovšetkým produkcia druhov 
odpadov, ktorých sumár uvádza tabuľka nižšie. Odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

Tab. Predpokladané druhy odpadov produkované realizáciou zmeny navrhovanej činnosti 
Kat.č. odpadu Názov odpadu Kategória 

02 01 07 
20 02 01 

Odpady z lesného hospodárstva  
Biologicky rozložiteľný odpad 

O 

15 01 Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov O 

16 02 13 
 

Vyradené zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 
až 160212  N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

17 01 01 Betón O 



                                                     

REMING CONSULT a.s                                                            ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti                                             rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2                 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
20 

Kat.č. odpadu Názov odpadu Kategória 

17 01 02 Tehly  O 

17 01 06 
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky obsahujúce nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami N 

17 03 01 Bituménové zmesi obsahujúce uhoľný decht  N 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 

17 04 05 Železo a oceľ  O 

17 04 07 Zmiešané kovy  O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05  O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 

17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 

Nakladanie s odpadmi sa pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude riadiť ustanoveniami 
platných právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva (predovšetkým zákonom 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi) 
a súčasne platnými predpismi ŽSR o nakladaní s materiálmi a odpadmi:  

- Metodický pokyn č. 18/99 MDPT SR o ekologickom hodnotení získaného materiálu 
z podvalového podložia železničných tratí v znení dodatku č. 1, 

- Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR, 
- Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu na ŽSR 

č. 08101/2017/O310-11 v znení zmeny č. 1 a č. 2. 
- Metodický pokyn GR ŽSR č. 22810/2019/O440 Nakladanie s materiálmi a odpadmi pri 

stavebných a demolačných prácach v podmienkach ŽSR. 

V zmysle platných predpisov správcu železničnej infraštruktúry by zhotoviteľ v spolupráci so 
ŽSR pred zahájením stavebných prác mal spracovať tzv. kategorizačné zápisy, ktorými sa 
určia množstvá odpadov a množstvá ďalej využiteľných materiálov.  

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť hierarchiou odpadového hospodárstva, tzn. prioritná 
bude snaha o predchádzanie vzniku odpadov dobrou organizáciou práce, dôsledným 
triedením odpadov od využiteľných materiálov a predchádzaniu vzniku havarijných situácií. 
Vzniknuté odpady budú vytriedené podľa druhov a budú sústredené na stavebných dvoroch v 
obvode staveniska.  

Významné objemy odpadov bude tvoriť odťažený materiál koľajového lôžka, ktorý sa v zmysle 
výsledkov vykonaného ekologického rozboru pretriedi, prečistí a čiastočne spätne použije 
v rámci stavebných prác. Vyzískaná výkopová zemina a koľajový štrk budú v maximálnej 
miere využité na spätný zásyp, pre rozšírenie násypu, zriadenie priťažovacích lavíc a 

prístupových komunikácií pozdĺž trate, pre násypy nových nástupíšť v zastávke Jatov a pre 

zriadenie dočasnej komunikácie a dočasného priecestia počas prác na priecestí v žkm 
126,790. Nevyužité objemy budú odovzdané správcovi, resp. odvážané mimo lokality na 
druhotné zhodnotenie. S nevhodným materiálom a kontaminovanou výkopovou zeminou bude 

nakladané ako s nebezpečným odpadom. Drevná hmota z výrubov drevín bude prednostne 

využitá ako surovina (výzisk), s prípadnými odpadmi z výrubov (koreňové systémy vyrúbaných 
drevín) bude nakladané ako s biologicky rozložiteľným odpadom.  
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Vybraný stavebný odpad môže byť recyklovaný aj priamo na stavbe s využitím mobilného 
drviča. Ostatné odpady budú odovzdané osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch. Miesto odvozu stavebného odpadu a vyťaženého materiálu bude 
spresnené vybraným dodávateľom stavby pred zahájením stavebnej činnosti.  

Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu 

Hluk 

Počas etapy výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú zdrojom hluku v území najmä 
využívané stavebné mechanizmy, činnosti sprevádzajúce stavebné postupy a súvisiaca 
stavenisková doprava. Výrazné hlukové emisie budú produkované najmä počas búracích 
prác, recyklácie materiálu koľajového lôžka, výkonu pomocných technológií v stavebných 
dvoroch a prejazdov nákladných automobilov so surovinami a materiálmi. Vyvolané hlukové 
emisie budú pomerne výrazné s prerušovaným charakterom a priamo budú závisieť od druhu 
vykonávanej činnosti. Zhoršenie hlukovej situácie však bude dočasné, obmedzené na miesto 
a čas pôsobenia jednotlivých zdrojov hluku. 

Počas prevádzky zrekonštruovanej železničnej trate sa charakter zdrojov hluku v porovnaní 
so súčasným stavom v zásade nezmení. Dôsledkom rekonštrukcie dôjde k zníženiu hlučnosti 

súčasnej prevádzky priamo pri zdroji: 
- výmenou súčasného železničného zvršku s tuhým upevnením koľajníc na betónových 

a drevených podvaloch za zvršok s pružným bezpodkladnicovým upevnením koľajníc 
na železobetónových podvaloch,  

- zvarením koľaje do tzv. bezstykovej koľaje (dlhé koľajnicové pásy), 
- vybudovaním železničného spodku zo štrkodrvy s hrúbkou koľajového lôžka pod 

ložnou plochou podvalu 0,35 m, 
- inštaláciou celogumových konštrukcií do priestoru železničných priecestí, ktoré tlmia 

dynamické účinky prejazdov vozidiel. 

Zisťovanie súčasného stavu akustickej situácie v riešenom území a dopadov navrhovaných 
zmien na akustické pomery dotknutého územia nebolo projekt zabezpečené.  

Dotknutý úsek železničnej trate neprechádza priamo cez zastavané územia dotknutých obcí. 
Úsek začína na okraji obce Trnovec nad Váhom, kde najbližšia obytná zástavba leží vo 
vzdialenosti cca 80 m vzdušnou čiarou od trate. Ďalej trať prechádza severne neďaleko časti 
Kendereš a končí pri vstupe do zastavaného územia obce Tvrdošovce, kde najbližšia zástavba 
začína vo vzdialenosti cca 115 m od trate. Hluk generovaný železničnou dopravou 
najintenzívnejšie pôsobí na dotknuté obyvateľstvo práve v nadväzujúcich traťových úsekoch, 
kde trať prechádza priamo zastavanými časťami dotknutých obcí. V riešenej oblasti je 
najbližšie položenou k dotknutému traťovému úseku osada Kendereš, ktorá sa celá 
rozprestiera južne od trate v žkm 123,5 – 124,5. Tu sa najbližší trvalo obývaný objekt nachádza 
vo vzdialenosti min. 130 m od trate. 

Vibrácie 

Počas výstavby dôjde v dotknutom území k zvýšeniu vibrácií v dôsledku vykonávania 
stavebných prác, predovšetkým zemných a búracích prác, podbíjaním koľajového lôžka, 

počas recykláže materiálu koľajového lôžka, drvením stavebného odpadu a pod., v menšej 
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miere pohybmi ťažkých stavebných mechanizmov a prejazdmi staveniskovej dopravy. Pôjde 
o dočasný vplyv obmedzený na etapu realizácie rekonštrukčných prác.  

Rekonštrukcia železničnej trate neprinesie žiadne nové zdroje vibrácií do dotknutého územia. 
Hlavným zdrojom budú aj naďalej samotné prejazdy vlakových súprav. Rekonštrukcia 
železničného zvršku a spodku prinesie vybudovaním štrkového lôžka hrúbky min. 350 mm 
zníženie prenosu vibrácií do okolia.  

Žiarenie 

Navrhované práce nebudú zdrojom žiadneho druhu žiarenia. 

Dotknutý úsek železničnej trate je elektrifikovaný, preto môže najmä pri prejazde vlakových 
súprav dochádzať vplyvom vysokého napätia v trakčnom vedení k zmene 

elektromagnetického poľa. Následne môžu byť ovplyvňované elektronické prístroje a rušené 
televízne a rozhlasové signály. Uvedený stav sa zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť. 

Zdroje tepla a zápachu 

Počas výkonu stavebných prác môžu byť zdrojmi tepla prevádzkované stavebné mechanizmy, 
pôjde však o minimálnu produkciu spojenú s aktivitou strojov. Zdrojmi zápachu môžu byť 
stavebné dvory, v ktorých bude prebiehať príprava materiálov a surovín. 

Počas prevádzky železničnej trate budú stávajúcimi zdrojmi tepla v zimnom období 
vykurované železničné súpravy a lokomotívy. Prevádzkou zrekonštruovanej železničnej trate 
nevzniknú v dotknutom území žiadne nové zdroje tepla a zápachu v porovnaní so súčasným 
stavom.  

Vyvolané investície 

Výrub nelesnej drevinovej vegetácie 

Pozdĺž dotknutého úseku železničnej trate je v súčasnosti hojne prítomná vzrastlá zeleň 
prevažne náletového charakteru, ktorá svojou blízkosťou ku koľaji ohrozuje prevádzkovú 
bezpečnosť trate či už samotnou polohou (riziko olamovania konárov, príp. vyvracania kmeňov 
a ich pádu na trať pri silných vetroch), priamymi zásahmi do železničného násypu a 

rozrušovaním zemného telesa koreňovou sústavou (narušenie stability zemného telesa 
zvyšuje riziko vzniku lokálnych zosuvov a tzv. vyplavenia koľají napríklad pri prívalových 
dažďoch), narušením odvodnenia zemného telesa alebo zamedzením prístupu záchranných 
zložiek. Zároveň prítomné dreviny znemožňujú realizáciu rekonštrukcie železničného spodku, 
nakoľko obojstranne zasahujú až do koruny násypu. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa preto uvažuje s odstránením zelene bezprostredne 

pozdĺž železničného telesa v celom dotknutom traťovom úseku. K výrubu nelesnej drevinovej 
vegetácie dôjde len v nevyhnutnom rozsahu. 

Pre potreby špecifikácie rozsahu výrubu nelesnej drevinovej vegetácie a v záujme zistenia 
reálneho stavu drevín v dotknutom území bola v rámci projektovej dokumentácie spracovaná 
inventarizácia drevín (REMING CONSULT a.s., 2019). Prieskum potvrdil v území rozsiahly 
výskyt stromovej i kríkovej listnatej nelesnej drevinovej vegetácie predovšetkým náletového 
charakteru, na dotknutých plochách nebol zistený žiaden chránený strom. Stanovený bol 
celkový rozsahu výrubu drevín v množstve 4 578 ks drevín a 48 375 m2 krov v k. ú. Trnovec 
nad Váhom, Horná Jatov, Jatov a Tvrdošovce.  

Potreba vykonania výrubu drevín bola v 07/2019 písomne oznámená príslušnému orgánu 
ochrany prírody. Nakoľko však predmetný traťový úsek na konci úseku prechádza chráneným 
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vtáčím územím (CHVÚ) Dolné Považie patriacim do európskej siete chránených území Natura 
2000 (pozemky registra C-KN parc. č. 3379, 3380, 3381 v k. ú. Tvrdošovce a pozemok registra 

C-KN parc, č. 374 v k. ú. Jatov), boli vykonané miestne šetrenia za prítomnosti miestne 
príslušného zástupcu ŠOP SR - Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy. Zistená tu 
bola prítomnosť hniezdísk a potravných biotopov viacerých druhov vtákov a potvrdený tu bol 
výskyt mokradí lokálneho významu. Rozsah výrubu bol z uvedeného dôvodu minimalizovaný 
po hranicu úprav železničného spodku a odvodnenia železničnej trate (odstránené budú len 
dreviny bezprostredne ohrozujúce elektrické vedenie a samotné teleso trate). Dňa 22.10.2019 
vydal OÚ Nové Zámky Obmedzenie výrubu drevín č. OU-NZ-OSZP-2019/0018170-05-Ko, 

v ktorom túto skutočnosť konštatuje a súčasne obmedzuje možnosť jeho výkonu len 
v mimohniezdnom období (od 01. septembra do 01. marca bežného kalendárneho roka). 

Preložky inžinierskych sietí 

Z dôvodu rekonštrukcie koľajového zvršku a spodku dôjde v dotknutom traťovom úseku tiež 
ku kolízii s existujúcimi oznamovacími telekomunikačnými káblami. V kolíznych miestach pri 
existujúcom križovaní s traťou bude pred začatím stavebných prác vykonané preloženie 

dotknutých vedení novými dĺžkami do novej trasy tak, aby bolo aj počas výstavby zabezpečené 
prepojenie. 

Úpravy cestných komunikácií 

Z dôvodu budovania nového železničného zvršku, spodku a novej konštrukcie železničného 
priecestia bude potrebné upraviť tiež napojenie jestvujúcich komunikácií v mieste súčasných 
železničných priecestí v km 124,001 a v km 126,790.  

Úpravy komunikácií budú riešené formou výmeny konštrukčných vrstiev vozoviek len na 

nevyhnutne dlhých úsekoch pre potreby budovania nových priecestných konštrukcií. Smerovo 

úpravy kopírujú pôvodné šírkové usporiadanie komunikácií, pozostávať budú z úprav nivelety 
komunikácií vzhľadom na zmenu výškového vedenia železnice a výmeny konštrukčných 
vrstiev vozovky v riešenom úseku: 

- Konštrukcia vozovky pri priecestí v km 124,001 pri úprave napojenia na jestvujúcu 
komunikáciu bude asfaltová, voľná šírka komunikácie bude 4,5 m, uhol kríženia 
zostáva 90 °C, pozdĺžny sklon k trati od koľaje stúpa (vľavo o 8 % a vpravo o 6 %).  

- Konštrukcia vozovky pri priecestí v km 126,790 pri úprave napojenia na jestvujúcu 
komunikáciu bude asfaltová, voľná šírka komunikácie bude 5,7 m, uhol kríženia bude 
97 °C, pozdĺžny sklon k trati od koľaje vľavo stúpa o 1,25 % a vpravo klesá o 2,32 %. 

Dočasné priecestie a komunikácia 

Nakoľko bude potrebné úplné uzatvorenie železničného priecestia v km 126,790 pre potreby 

realizácie výmeny priecestnej konštrukcie a obnovy železničného zvršku a spodku, pre 

zabezpečenie prístupu do osady Kendereš (časť obce Jatov) bude vybudované dočasné 
železničné priecestie spolu s dočasnou komunikáciou v km 124,036. Ostatná cestná doprava 

bude presmerovaná obchádzkou cez obec Selice. 
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3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami 
v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité 
látky a technológie 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území 

Z hľadiska funkčnej súvislosti je zmena navrhovanej činnosť vo väzbe na viaceré projekty 
pripravované ŽSR: 

- Pripravovaná stavba „ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č. 3 - projektová dokumentácia“ 
spočíva v rekonštrukcii koľaje č. 3 a k nej priľahlých nástupíšť medzi koľajami č. 5/3 
a 3/1 s potrebnou infraštruktúrou v ŽST Bajč z dôvodu výmeny zastaraného typu 
železničného zvršku, zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti 
cestujúcej verejnosti a zníženia nárokov na údržbu.   

- Pripravovaná stavba „ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou rekonštrukcia výhybiek 
č.14,15,16,17,18,19,20“ spočíva v komplexnej rekonštrukcii výhybiek č. 13 – 20 a ich 

prípojných a koľajových polí, osadení nových prestavníkov na výhybky č. 1 – 8 a č. 13 
– 20, zriadení elektrického ohrevu výmen na výhybkách č. 1 – 8 a č. 14 – 20 

a vybudovaní nového staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia v ŽST 
Dvory nad Žitavou. Dôvodom potrebnej rekonštrukcie je zlý technický stav výhybiek 
a z toho plynúca finančná náročnosť zachovania bezpečnosti a plynulosti železničnej 
prevádzky. Súčasťou stavby je rekonštrukcia priecestia v žkm 151,389, zriadenie 
pomocných stavadiel na oboch zhlaviach, doplnenie vchodových návestidiel 
a predzvestí z nesprávnych koľají, rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia v žkm 151,389 a v žkm 152,250, vybudovanie novej káblovej chráničkovej 
trasy pre uložení sietí, príslušná úprava trakčného vedenia, zriadenie nových 
elektrických prípojok, novej transformovne, náhradného zdroja elektrickej energie, 
novej miestnej kabelizácie a tiež rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia.   

- Pripravovaná stavba „Štandardy železničných tratí a stavieb OR Trnava – ŽST Nové 
Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov – projektová dokumentácia“ sa 
zameriava na rekonštrukciu výpravnej budovy v ŽST Nové Zámky. Pôvodný objekt je 
z roku 1971 a jeho súčasný technický stav vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. 
Uvažovaná je rekonštrukcia výpravnej budovy vrátane vestibulu pre cestujúcu 
verejnosť, povrchové úpravy podchodu, spevnených plôch, prístupových komunikácií, 
inžinierskych sietí, kabelizácie, elektroinštalácie, technologických zariadení, 
vonkajšieho osvetlenia, transformačnej stanice, parkovacích plôch i bytovej časti, 
vrátane úprav priľahlého terénu.  

- Pripravovaná stavba „ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 
č.2“ sa týka rekonštrukcie trate v nadväzujúcom traťovom úseku Palárikovo – Nové 
Zámky v celkovej dĺžke cca 7,7 km (v koľaji č. 1 v žkm 136,125 – 143,816 a v koľaji č. 
2 v žkm 136,081 – 143,859). Rekonštrukcia je potrebné vzhľadom na prítomnosť 
zastaraného typu železničného zvršku, jej cieľom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a zvýšenie bezpečnosti cestujúcej 
verejnosti. Súčasťou rekonštrukcie železničného spodku a zvršku bude výmena 
výstroja dráhy, rekonštrukcia trakčného vedenia na rýchlosť do 160 km/h, rekonštrukcia 
nástupišťa a verejného osvetlenia na železničnej zastávke Ľudovítov v žkm 139,092, 
potrebná oprava izolácie mostného objektu v žkm 143,696 a tiež rekonštrukcia 
priecestnej konštrukcie a priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083.   
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V dotknutom území sú tiež pripravované projekty iných subjektov:  

- Projekt „INS_FTTH_ŠAĽA_06_Trnovec nad Váhom“ spočíva vo výstavbe novej 
optickej siete na území obce Trnovec nad Váhom. Predmetná líniová stavba dochádza 
do súbehu s ochranným pásmom dráhy železničnej trate 2804 v úseku ŽST Šaľa – 

ŽST Trnovec nad Váhom v žkm 119,10 – 120,34. Priame križovanie stavby 
s dotknutým traťovým úsekom bude realizované v žkm 119,226 prostredníctvom 
pretláčania chráničky káblovej trasy pod pláňou železničného spodku, resp. od hornej 
plochy podvalu.  

- Projekt „INS_FTTH_ŠAĽA_06_Trnovec nad Váhom_transport“ bude spočívať vo 
vybudovaní transportnej optickej siete v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa. Trasa siete 

zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate 2804 v úseku ŽST Šaľa – ŽST 
Trnovec nad Váhom v žkm 118,745, kde bude realizované priamo križovanie trate 
pretláčaním chráničky káblovej trasy pod pláňou železničného spodku.  

Bližší opis vzájomných súvislostí uvedených projektov so zmenou navrhovanej činnosti 
vrátane ich možných vplyvov je opísaný v kapitole IV./9. Kumulatívne a synergické vplyvy. 

Riziká havárií 

K možným rizikám spojeným s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti možno priradiť 
nepredvídateľné udalosti, resp. udalosti s malou pravdepodobnosťou výskytu, predovšetkým  

poškodenie železničnej dopravnej cesty alebo jej súčastí, kriminálna demontáž súvisiacich 
zariadení, zlyhanie ľudského faktoru, havária, únik znečisťujúcich látok do prostredia, 

vznietenie prepravovaného nákladu a i. 

Pre minimalizáciu možných rizík počas realizácie stavby budú stanovené vhodné 
technologické, technické aj organizačné preventívne opatrenia. Pre minimalizáciu možných 
rizík počas prevádzky trate sú prijaté viaceré predpisy priamo správcom železničnej 
infraštruktúry a tiež na strane dopravcov.  

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa 
osobitných predpisov 

Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 10080/2020/SŽDD/33868 zo dňa 27.04.2020 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.  

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej 
činnosti presahujúcich štátne hranice 

Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny činnosti a umiestnenie jednotlivých mostných 
objektov nebudú generované vplyvy presahujúce štátne hranice SR. 
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6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia 
dotknutého územia vrátane zdravia ľudí  

6.1. Geologické pomery 

Pre zmenu navrhovanej činnosti bol spracovaný Orientačný inžinierskogeologický prieskum 
životného prostredia (CAD-ECO a.s., 2018), ktorý bol hlavným zdrojom údajov v tejto kapitole.  

Geologická stavba  

Z hľadiska geologickej stavby je územie budované neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi.  

Neogénne komplexy sú tvorené pestrými ílmi, ktoré sa striedajú s piesčitými ílmi a pieskami. 

Nevystupujú na povrch, ale sú pokryté kvartérnymi sedimentami.  

Kvartérne sedimenty v dotknutom území sú zastúpené antropogénnymi navážkami, 
eolitickými sedimentmi a fluviálnymi sedimentmi: 

- Antropogénne navážky vznikli prevažne stavebnou činnosťou ako násypové telesá 
železníc, ciest a zásypov terénnych depresií, príp. ide o riadené a neriadené skládky 
komunálneho odpadu. 

- Eolitické sedimenty sú v území zastúpené eolitickými pieskami a hlinami, nachádzajú 
sa medzi Malým Jatovom a Tvrdošovcami. 

- Fluviálne sedimenty sú najviac rozšíreným kvartérnym komplexom, v oblasti tvoria nivu 

rieky Váh, ktorý preteká južne od dotknutého územia. 

Zemná pláň je budovaná jemnozrnnými zeminami z ktorých je budovaný aj násyp. V úsekoch, 
kde niveleta železničnej trate je v úrovni terénu, je zemná pláň tvorená fluviálnymi 
jemnozrnnými zeminami a na zemnej pláni je vrstva štrkopiesčitého materiálu hrúbky 0,2 – 

0,4 m, ktorá vylepšuje jej parametre a tvorí pláň železničného spodku. 

Podložie telesa násypu je tvorené fluviálnymi sedimentami prevažne charakteru ílu piesčitého 
až piesku ílovitého, menej zastúpené sú íly štrkovité a íly so strednou až vysokou plasticitou. 
Íly sú pevnej konzistencie, avšak lokálne najmä v miestach, kde dochádza k zamokreniu 
územia, majú mäkkú až kašovitú konzistenciu, piesky sú stredne uľahnuté až kypré.  

Teleso násypu je budované z redeponovaných fluviálnych sedimentov charakteru ílu 
piesčitého až piesku ílovitého tuhej až pevnej konzistencie.  

Inžinierskogeologické pomery 

V zmysle regionálneho geologického členenia je širšie záujmové územie budované horninami 
geotektonickej jednotky Panónska panva. Na geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty 
neogénu a kvartéru. 

Podložie kvartéru tvoria neogénne sedimenty v zastúpení tzv. kolárovských vrstiev, ktoré tvorí 
pestré súvrstvie pieskov, ílov a ich vzájomných prechodov. Prevládajú prevažne kremité 
piesky jemno až hrubozrnné. 

Formovanie kvartérnych sedimentov bolo podmienené predovšetkým klimatickými zmenami. 
Z genetického hľadiska dominujú fluviálne, resp. fluviolimnické a eolické sedimenty a výraznou 
prevahou jemnozrnných zemín (piesky, íly a silty). Miestami sa vyskytujú organogénne 
sedimenty mŕtvych ramien a slatín. 
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V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej klasifikácie Slovenska (Matula, Pašek, 1986) 
možno v dotknutom území vyčleniť nasledujúce inžinierskogeologické rajóny: 

- Rajón nespevnených sedimentov, ktorý predstavuje neogénne sedimenty výplne 
Podunajskej nížiny. Ide o striedanie jemnozrnných a piesčitých sedimentov, ojedinele 
s preplástkami lignitov, sladkovodných vápencov a tufitov. 

- Rajón fluviálnych údolných riečnych tokov, ktorý tvorí výplň údolných nív väčších tokov 
(predovšetkým Váhu a jeho významnejších prítokov). Zeminy sú zastúpené 
náplavovými hlinami a sedimentmi korytovej fácie (štrkmi) prevažne holocénneho veku. 
Celková hrúbka fluviálnych sedimentov sa pohybuje od 10 – 15 m. 

- Antropogénne sedimenty predstavujú komplex stavebných navážok (násypy ciest, 
železníc a pod.) a navážok komunálnych odpadov (prevažne divoké skládky 
heterogénneho zloženia). 

Podľa Mapy prírodnej rádioaktivity (Gluch a kol., 2009, ŠGÚDŠ) patrí prevažná časť územia 
železničnej trate do oblasti so stredným radónovým rizikom. 

Geodynamické javy 

Najcharakteristickejšími geodynamickými javmi, ktoré sa vyskytujú v širšom okolí dotknutého 
traťového úseku, sú: 

- previevanie eolických pieskov, 

- zamokrenie územia, 

- zemetrasenie a tektonické pohyby. 

Z uvedených geodynamických javov priamo ohrozuje dotknutý traťový úsek zamokrenie 

územia, ktoré bolo indikované takmer v celom traťovom úseku. Zamokrené územia, t.j. územia 
nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne, boli identifikované na 
základe výskytu vodomilnej flóry a prítomnosti voľnej hladiny vody. Identifikované boli územia, 
kde dochádza k zamokreniu v jarnom a jesennom období počas zvýšených atmosférických 
zrážok, a celoročné zamokrené územia nachádzajúce sa v úseku žkm 125,100 – 126,250. Ich 

poloha je znázornená na situácii, ktorá je prílohou č. 1 Oznámenia o zmene. 

Aktivita ostatných geodynamických javov je v súčasnosti nízka a z tohto pohľadu možno 

územie považovať za stabilné. 

Podľa registra svahových deformácií (ŠGÚDŠ, 2020) je dotknuté územie relatívne stabilné, 
nie sú tu evidované žiadne svahové pohyby. 

Tektonika 

Podľa Neotektonickej mapy Slovenska (Maglay et al., 1999, ŠGÚDŠ) železničná trať v celej 

dotknutej dĺžke leží v oblasti negatívnych jednotiek Panónskej panvy (roviny nížin a nížinných 
kotlín, neotektonické panvové depresie) s veľmi malými poklesmi. 

Podľa Tektonickej mapy Slovenskej republiky (Bezák, et al., 2004, ŠGÚDŠ) dotknuté územie 
leží na neoalpínskych tektonických štruktúrach Západných Karpát tvorených skupinami 
formácií vnútorných Západných Karpát naloženými na paleoalpínsku príkrovovú sústavu 
(sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou). Panvy boli generované 
nerovnomerným stenčovaním litosféry s hrubými postriftovými sedimentami, ktoré sú 
podostlané synriftovými sedimentmi menšej hrúbky. 
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Seizmicita územia 

V zmysle STN EN 1998-1/NA/Z2, Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá 
pre budovy, je hodnota referenčného špičkového seizmického zrýchlenia v danej oblasti agR 
= 0,30 m/s. Podľa tabuľky 3.1 uvedenej normy zaraďujeme podložie do kategórie B.  

Ložiská nerastný surovín 

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín 

(ŠGÚDŠ, 2020). Najbližšie ložiská sa nachádzajú vyše 20 km od dotknutého úseku železničnej 
trate, ide o ložiská nevyhradených nerastov štrkopieskov a pieskov.  

Významné geologické lokality 

V dotknutom území nie je evidovaná žiadna geologický významná lokalita. 

V širšom okolí dotknutého územia v štrkopieskových náplavoch rieky Váh v okolí Šale sa 

v roku 1993 našli nálezy cicavcov. V miestnej časti Šaľa - Veča nad rekreačným zariadením 
„Lodenica“ asi 800 m od cestného mosta po prúde Váhu na jeho ľavej strane (medzi rkm 56 a 

rkm 57) sa našiel nález neandertálca (Liščák a kol., 2012, ŠGÚDŠ).  

Znečistenie horninového prostredia 

Znečistenie horninového prostredia antropogénnymi zásahmi možno rozdeliť nasledovne: 
- znečistenie ropnými látkami: ide najmä o znečistenie štrkového lôžka a železničného 

spodku, resp. okrajov ciest, 

- fekálne znečistenie: znečistenie železničného zvršku, znečistenie zemín v miestach 
porušenej kanalizácie, v miestach trativodov a netesných žúmp, v miestach netesných 
hnojísk a podobne, 

- chemické znečistenie: prevažne v miestach jestvujúcich alebo uzatvorených 
priemyselných prevádzok, v oblastiach s nadmerným používaním poľnohospodárskych 
hnojív a pod. 

Železničná trať priamo nezasahuje do žiadnej predpokladanej ani potvrdenej environmentálnej 

záťaže (ŠGÚDŠ, 2020).  

Obr. Výrez z mapy environmentálnych záťaží (IS EZ, 2020) 

 

V susedstve trate leží potvrdená environmentálna záťaž SK/EZ/NZ/609 - NZ (037)/Tvrdošovce 
- skládka NNO. Ide o riadenú skládku komunálneho odpadu v extraviláne obce Tvrdošovce. 
Z analýz podzemných vôd z vrtov umiestnených pod skládkou sa však z istila kontaminácia 
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podzemných vôd (hlavne chloridmi) a zistená bola aj vysoká elektrolytická vodivosť. Skládka 
je pravidelne monitorovaná. 

V okolí trate sú evidované ďalšie environmentálne zaťaže: 

- Pravdepodobná a sanovaná environmentálna záťaž SK/EZ/NZ/1400 - NZ 

(026)/Tvrdošovce - skládka TKO a NO: Ide o rekultivovanú skládku komunálneho 
a priemyselného odpadu v intraviláne obce Tvrdošovce prevádzkovanú do roku 1996, 
ktorá nespĺňa kritériá nariadenia vlády č. 606/1992 Zb. a neskorších predpisov.  

- Potvrdená a sanovaná environmentálna záťaž SK/EZ/NZ/577 - NZ (005)/Jatov - 

skládka TKO: Ide o skládku komunálneho odpadu prevádzkovanú do roku 1980. V roku 

2006 po ukončení rekultivácie bola zistená kontaminácia podzemnej vody olovom 

prekračujúca ID limit. V roku 2007 sa táto skutočnosť už nepotvrdila, prejavila sa však 
kontaminácia TOC prekračujúca IT kritériá.  

- Potvrdená environmentálna záťaž SK/EZ/SA/803 - SA (014)/Trnovec nad Váhom - 

odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa): Na odkalisku dochádzalo k ukladaniu popolčeka 
z teplárne. Z výsledkov realizovaných analýz je zrejmá kontaminácia podzemných vôd 
hlavne chloridmi prevyšujúca IT kritériá (klasifikované priesakové kvapaliny). 

- Potvrdená a sanovaná environmentálna záťaž SK/EZ/SA/804 - SA (015)/Trnovec nad 

Váhom - skládka RSTO (Duslo): Riadená skládka tuhých odpadov z prevádzky DUSLO 
Šaľa. Priestor skládky bol pôvodne budovaný ako veľkoplošná nádrž na ploche 30 ha, 
opatrený po obvode hrádzami. V súčasnosti je okolo skládky vytvorená podzemná 
tesniaca stena. Na skládke bol ukladaný aj nebezpečný odpad. Z výsledkov 
monitoringu je zrejmé značné znečistenie podzemných vôd v okolí skládky a to hlavne 
Cl- a NEL vysoko prevyšujúce IT kritériá (enviroportal.sk). 

6.2. Geomorfologické pomery  

Z geomorfologického hľadiska (Mazúr, Lukniš, 1980) je dotknuté územie zaradené do Alpsko-

himalájskej sústavy, do podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie 
Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská rovina a do podcelku 

Novozámockej pláňavy. 

Typ reliéfu dotknutého územia a jeho bezprostredného okolia je možné charakterizovať ako 

reliéf rovín a nív s recentnými agradačnými valmi, miestami pieskovými presypmi a dunami. 
Dotknuté územie charakterizujú mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou. 
Nadmorská výška územia je v rozmedzí cca 110 - 123 m n. m.  

Z hľadiska svahovitosti patrí dotknuté územie do kategórie svahu 0 - 1°, rovina bez prejavu 
plošnej vodnej erózie. Územie je prevažne stabilné, resp. s veľmi nízkym stupňom náchylnosti 
ku vzniku svahových deformácií (ŠGÚDŠ, 2020). 

Rekonštrukcia traťového úseku je plánovaná na koľaji č. 1 od žkm 120,514 po žkm 130,061 a 
na koľaji č. 2 od žkm 120,547 po žkm 130,099. Úsek je zväčša budovaný na násype do 3,5 m, 
iba v úsekoch žkm 122,480 – 122,630 a žkm 126,580 – 126,860 je trať vedená v úrovni terénu.  

6.3. Klimatické pomery 

Podľa staršej klimatologickej klasifikácie (Quitt, 1971) patrí územie do teplej, mierne suchej 
oblasti T5 s miernou zimou. Oblasť je charakteristická priemernou teplotou vzduchu v januári 
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-1 až -2 °C a  v júli 19 až 20 °C, priemerne 60 – 70 letnými dňami s teplotou vzduchu nad 25 ° 
a priemerne 90 – 100 mrazovými dňami s teplotou pod 0,1 °C. 

Podľa teplotných a vlhkostných kritérií v zmysle Končekovho členenia Slovenska (Atlas SSR, 
1980) patrí dotknuté územie do teplej oblasti, veľmi suchej, s miernou zimou. 

Z hľadiska klasifikácie klimatických oblastí (Lapin et al., Atlas krajiny SR, 2002) patrí dotknutá 
lokalita do prevažne teplej a suchej klimatickej oblasti s miernou zimou. Charakteristické 
klimatické znaky sú priemerná teplota vzduchu v januári nad -3 °C a viac ako 50 letnými dní 
za rok (dni, kedy teplota vzduchu dosiahla 25 °C a viac). 

Teplota 

Podľa údajov Klimatického atlasu Slovenskej republiky za roky 1961 – 2010 (SHMÚ, 2015) sa 

priemerná ročná teplota v riešenom území pohybovala na úrovni 9 až 10 °C. V najstudenšom 
období roka, v januári, bola priemerná teplota medzi -2 a -1 °C.  

Z nameraných priemerných mesačných a ročných teplôt vzduchu na neďalekej stanici Žihárec 
v posledných rokoch je však zrejmé, že priemerná ročná teplota v území stúpa - pohybuje sa 

na úrovni 12,5 °C (SHMÚ, 2020).  

Tab. Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v °C z klimatologickej stanice Žihárec za roky 2015 – 

mapa nám2020 (SHMÚ, 2020) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2020 0,3 6,1 7,3 12,9 15,4 20,5 21,4 23,3 18,4 - - - - 

2019 -0,3 4,4 9,1 13,7 14,1 24,9 23,5 23,9 17,3 13,1 9,0 3,8 13,0 

2018 3,2 -0,3 4,1 16,6 20,3 21,7 23,5 24,6 18,4 14,1 7,7 2,2 13,0 

2017 -5,2 2,8 9,6 11,0 17,8 22,7 22,7 23,7 16,1 11,9 6,0 2,3 11,8 

2016 -0,2 6,3 7,3 12,5 16,9 21,6 23,0 20,9 18,8 10,1 5,4 0,2 11,9 

2015 2,5 2,5 7,2 11,9 16,7 21,3 24,8 24,8 17,9 11,0 7,5 3,6 12,6 

Podľa prílohy k STN EN 50341-2-23:2017 (Mapa námrazových oblastí Slovenska) dotknuté 
územie spadá do námrazovej oblasti I-0.   

Zrážky 

Podľa dlhodobých údajov za roky 1981 – 2010 (Klimatický atlas SR, 2015, SHMÚ) sa 
priemerný ročný úhrn zrážok v území pohyboval na úrovni 535 mm. Pri zohľadnení údajov 
o nameraných úhrnoch zrážok z klimatickej stanice Žihárec v ostatných rokoch, stúpa 
priemerný ročný úhrn zrážok v dotknutom území na hodnotu 615 mm.  

Tab. Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm za roky 2015 - 2020  namerané na stanici Žihárec 
(SHMÚ, 2020) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2020 19 30 59 13 x 72 38 126 67 - - - - 

2019 45 17 18 17 132 21 37 104 31 21 94 51 588 

2018 24 40 57 19 37 172 56 60 95 12 35 60 667 

2017 15 16 24 49 24 29 63 27 102 53 51 50 503 

2016 52 108 14 14 100 69 169 87 29 88 43 7 780 

2015 82 25 27 15 74 16 16 108 54 81 23 14 535 

Zrážky sú v dotknutom území najvýdatnejšie v letných mesiacoch (máj – august), najnižšie 
úhrny zrážok sú v zimnom a skorom jarnom období (január – marec). Najviac zrážok, približne 
315 mm, spadne v letnom polroku (apríl - september).  

Snehové zrážky sa v dotknutom území vyskytujú v mesiacoch november až marec. Priemerný 
počet sezónnych dní v roku so snežením je 23 a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 
je 32. Priemer sezónnych maxím výšky snehovej pokrývky dosahuje 15 cm. 
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Veternosť 

Priemerná ročná rýchlosť vetra v území sa pohybuje na úrovni 2,9 m/s (SHMÚ, 2020). 
V riešenom území prevláda severozápadné prúdenie vetra. V ročnom priemere fúka najsilnejší 
vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je v priemere najmenej 
veterným mesiacom. 

Znečistenie ovzdušia 

Územie Nitrianskeho kraja patrí podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 244/2016 Z. z. o kvalite 
ovzdušia medzi vymedzené zóny pre oxid siričitý, oxidy dusíka, častice PM10 a PM2,5, benzén, 
polycyklické aromatické uhľovodíky a oxid uhoľnatý. Zároveň je súčasťou zóny Slovensko 
vymedzenej pre olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón. 

Podľa Správ o kvalite ovzdušia (SHMÚ 2017 – 2019) neboli v ostatných rokoch v zóne 
Nitrianskeho kraja zaznamenané prekročenia limitných, resp. cieľových hodnôt žiadneho zo 
sledovaných ukazovateľov. Avšak v rokoch 2017 a 2018 v zóne Slovensko bola cieľová 
hodnota ozónu prekročená na monitorovacej stanici Nitra. V roku 2019 bol zaznamenaný 
celoplošný pokles priemerných ročných koncentrácií prízemného ozónu oproti roku 2018. 

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Nitrianskom kraji je cestná doprava, keďže 

pre vykurovanie domácností sa tu využíva najmä zemný plyn (podiel tuhých palív je v 
porovnaní s ostatnými zónami nižší, s výnimkou hornatejšej oblasti na severe kraja). 

Najvýznamnejšími zdrojom je najfrekventovanejšia rýchlostná cesta R1 na úseku pred Nitrou 
z Trnavy, tiež úsek cesty I/64 v Nitre, úsek cesty I/63 spájajúcej Veľký Meder a Komárno, úsek 
cesty I/75 zo Šale do Nových Zámkov, cesta I/51 prechádzajúca Levicami a rýchlostná cesta 
R1 pri Zlatých Moravciach. 

Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia sú z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu 
ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. V závislosti od 
meteorologických podmienok sa v Nitrianskom kraji môže prejaviť vplyv chemického 
priemyslu. Významným priemyselným zdrojom znečisťovania ovzdušia v kraji 

a najvýznamnejším v dotknutom okrese Šaľa je spoločnosť Duslo, a.s. v Šali (skladovanie, 
výroba a manipulácia s chemickými nebezpečnými  látkami: amoniak NH3). Vplyv výrobných 
činností v území je kontinuálne monitorovaný monitorovacou stanicou v obci Trnovec nad 
Váhom, kde sa okrem zákonom určených znečisťujúcich látok monitorujú aj imisie NH3 a Cl2. 

K významným zdrojom znečistenia ovzdušia v okrese Nové Zámky patria spoločnosti 
AssiDomän a.s. Štúrovo (lesnícka a papierenská spoločnosť), resp. Kappa Štúrovo a.s. a 
Smurfit Kappa Štúrovo a.s (celulózo-papierenská spoločnosť, najväčší spracovateľ papiera na 
SR) a JCP Izolácie a.s. Štúrovo (výroba asfaltových hydroizolačných a strešných materiálov).  

V celoštátnom porovnaní patrí Nitriansky kraj do oblasti s miernym znečistením ovzdušia. 
Podľa údajov NEIS bol v roku 2019 krajom s najnižšou produkciou oxidu siričitého. 
V porovnaní s produkciou ostatných základných znečisťujúcich látok sa umiestnil na piatom, 

resp. šiestom mieste zo všetkých krajov SR.  

V okrese Nové Zámky zo základných znečisťujúcich látok je najvýraznejšia tvorba oxidu 
uhoľnatého. Dotknutý okres Šaľa je významným zdrojom emisií z oxidu dusnatého. Prehľad 
emisií základných znečisťujúcich látok v dvoch dotknutých okresoch za predchádzajúce roky 
uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Tab. Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov za obdobie rokov 2015 - 2019 (NEIS, 2020) 

Oblasť 
Emisie znečisťujúcich látok (t/rok) 

TZL SO2 NOX CO TOC 

okres Šaľa 

2019 132,775 7,504 642,188 112,068 40,496 

2018 178,166 5,250 793,634 127,895 31,377 

2017 181,205 3,904 677,128 113,538 26,772 

2016 166,162 4,077 630,199 107,151 27,325 

2015 177,144 5,023 661,093 113,524 27,247 

okres Nové Zámky 

2019 14,568 30,953 115,716 191,430 182,925 

2018 25,513 34,471 120,498 200,148 164,909 

2017 23,258 34,509 130,547 237,363 167,875 

2016 21,495 38,671 132,125 204,589 143,400 

2015 20,523 44,682 128,753 184,976 142,861 

Priamo v dotknutom území je zdrojom znečisťovania lokálneho ovzdušia predovšetkým cestná 
doprava na ceste I/75, v menšej miere na miestnych komunikáciách. Okrem vypúšťaných 
výfukových emisií z motorových prostriedkov sú v prípade cestnej dopravy zdrojom 

znečisťujúcich látok aj resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest vrátane zimných posypov 
a abrázia. Samotná železničná trať je zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, zvýšená prašnosť 
sa prejavuje pri prejazde vlakových súprav s elektrickým pohonom vo vzdialenosti cca 50 – 

70 m od trate.  

6.4. Hydrologické pomery 

Povrchové vody 

Dotknuté územie je odvodňované Dlhým Kanálom a riekami Nitra a Váh. Dlhý kanál preteká 
územím okresov Nitra, Šaľa a Nové Zámky a je pravostranným prítokom Nitry. Rieka Nitra 
prameniaca v Malej Fatre sa do Váhu vlieva na území obce Komoča pomocou vybudovaného 
kanála. Rieka Váh je najvýznamnejším a najväčším tokom v území, vzniká na sútoku Čierneho 
a Bieleho Váhu pri obci Kráľova Lehota pod Tatrami, tečie západným a južným smerom a pri 

meste Komárno sa vlieva do Dunaja. 

V povodí Váhu sa v roku 2018 (SHMÚ, 2019) hodnoty priemerných ročných prietokov 

pohybovali v rozpätí 43 – 113 % dlhodobých hodnôt za roky 1961 – 2000, pričom na hlavnom 
toku dosahovali 70 – 93 %. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané 

v januári a februári, minimálne priemerné mesačné prietoky boli vyhodnotené v mesiaci marec 

a v období august až december. V povodí Nitry sa v danom roku priemerný ročný prietok vo 
vodomerných staniciach pohyboval na úrovni 46 – 67 % dlhodobých hodnôt, maximálne 
priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané prevažne v januári a minimálne priemerné 
mesačné prietoky sa vyskytovali od augusta do novembra.  

V dotknutom území je dažďovo-snehový režim odtoku, pre ktorý je typická akumulácia vody  
v mesiacoch december a január, vysoká vodnosť v mesiacoch február – apríl a výrazné 
podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy (Šimo, Zaťko, 2002, Atlas 

krajiny SR). 

Železničná trať v úseku ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST Tvrdošovce priamo križuje vodné toky 

Trnovecký kanál, Cabajský potok a Dlhý kanál: 
- Trnovecký kanál (potok Trnovec) prúdi zo severozápadu od mestskej časti Šale - Veča 

a obce Trnovec nad Váhom, pri miestnej časti Kendereš patriacej k obci Jatov sa vlieva 

do Dlhého kanála. Železničná trať potok križuje mostným objektom na začiatku 
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hodnoteného úseku v km 120,533 na východnom okraji obce Trnovec nad Váhom. Tok 

v tomto úseku tečie v neupravenom profile. 

- Dlhý kanál je umelo vybudovaný vodný tok. Pramení na území obce Lehota, tečie 
juhovýchodným smerom cez VN Veľké Zálužie, VN Jarok, obec Močenok, Palárikovo 
a južne od obce Andovce sa vlieva do rieky Nitra. K významnejším prítokom patria 
potoky Trnovec, Cabajský potok a Tvrdošovský potok. Železničná trať potok križuje 
v rkm 21,05 mostným objektom v km 125,808 východne od miestnej časti Kendereš 
patriacej k obci Jatov.  

- Cabajský potok je 29,2 km dlhý ľavostranný prítok Dlhého kanála. Pramení v južnej 
časti Nitrianskej pahorkatiny juhozápadne od Nitry. Tečie južným smerom, cestou 
napája vodné nádrže Čápor, Rastislavice a Jatov. Do Dlhého kanála sa vlieva na 
južnom okraji k. ú. Jatov. Medzi Cabajským potokom a Tvrdošovským potokom je 
vybudovaný umelý odvodňovací kanál Nemeštág, ktorý prechádza územiami obci 
Jatov a Tvrdošovce. Železničná trať potok križuje v rkm 0,460 mostným objektom 
v žkm 125,080 juhozápadne od miestnej časti Malý Jatov patriacej k obci Jatov. 

Obr. Križovanie Trnoveckého kanála mostným objektom v km 120,533 

 

Obr. Križovanie Dlhého kanála mostným objektom v km 125,080 

 

Obr. Križovanie Cabajského potoka mostným objektom v km 125,876 
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Správcom dotknutých tokov je SVP š. p. OZ Piešťany, konkrétne Správa povodia dolného 
Váhu, Šaľa a Správa povodia dolnej Nitry, Nitra. 

Vodné toky Dlhý kanál (hydrologické číslo 4-21-14-005), Cabajský potok (hydrologické číslo 
4-21-14-010) a Trnovec (hydrologické číslo 4-21-14-017) sú podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 211/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 
a vodárenských vodných tokov zaradené k vodohospodársky významným vodným tokom.  

Podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti patria vodné útvary povrchových vôd medzi tzv. citlivé oblasti. Podľa uvedeného 
nariadenia vlády patria tiež poľnohospodársky využívané pozemky v dotknutých obciach 
Trnovec nad Váhom, Jatov a Tvrdošovce k tzv. zraniteľným oblastiam (územia, z ktorých 
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je 
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v budúcnosti prekročiť), kde je 
treba zabezpečiť zvýšenú ochranu vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním. 

Tabuľka nižšie zobrazuje útvary povrchových vôd na dotknutom území. 

Tab. Zoznam útvarov povrchových vôd v kategórii rieky so zaradením do skupín na riešenom území 
Názov vodného 
útvaru (VÚ) 

Kód vodného 
útvaru  rkm od rkm do Dĺžka (rkm) Čiastkové 

povodie 

Dlhý kanál SKN0020 48,0 19,9 28,10 Nitra 

Dlhý kanál SKN0023 19,9 0,0 19,00 Nitra 

Cabajský potok SKN0077 28,8 0,0 28,80 Nitra 

Trnovec SKN0139 10,2 0,0 10,2 Nitra 

Dotknuté územie sa nenachádza v záplavovom území ani v zóne povodňového rizika (SVP 
š.p., 2015).  Vodné toky Trnovec, Dlhý kanál a Cabajský potok nie sú tokmi s existujúcim alebo 
pravdepodobným potenciálnym významným povodňovým rizikom (MŽP SR, 2018). 

Kvalita povrchových vôd  

V roku 2019 bola kvalita povrchových vôd monitorovaná najbližšie k riešenému územiu na toku  
Dlhý kanál v bode N77300D v rkm 8,0 (lokalita Palárikovo, vodný útvar SKN0023) a na toku 

Váh v bode V383000D v rkm 41,7 (lokalita Vlčany, vodný útvar SKN0027). Pre monitorovací 
bod N773000D boli zo všeobecných ukazovateľov kvality vody identifikované ako 

nevyhovujúce limitom podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. nasledujúce ukazovatele: 
biochemická spotreba kyslíka BSK-5, chemická spotreba kyslíka Cr (CHSKCr), reakcia vody 
pH, vodivosť EK, amoniakálny dusík N-NH4, dusitanový dusík N-NO2, celkový fosfor, chloridy 
Cl- a vápnik Ca. Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov bol nevyhovujúci 
požiadavkám na kvalitu vody sapróbny index biosestónu SI-bios. Na druhom monitorovacom 

bode V383000D bol zo sledovaných ukazovateľov identifikovaný iba jeden nevyhovujúci 
ukazovateľ – dusitanový dusík N-NO2 (SHMÚ, 2020). 

Významným znečisťovateľom vody v toku Váh je spoločnosť Duslo Šaľa a.s. Vo vypúšťaných 
odpadových vodách boli prítomné znečisťujúce látky PAU/anilín, DBP a difenylamín (SHMÚ, 
2018). 

Kvalita vody v povrchových tokoch je sledovaná z hľadiska ich ekologického stavu a 
chemického stavu (Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu, MŽP SR, 2015): 

- Ekologický stav vôd je hodnotený pomocou prioritných biologických prvkov kvality 
(fytoplanktón, fytobentos, makrofyty, bentické bezstavovce a ryby), fyzikálno-

chemických prvkov kvality a hydromorfologických prvkov kvality. Za obdobie rokov 
2009 až 2012 bol dotknutý vodný útvar SKN0027 (Cabajský potok) v zlom ekologickom 
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stave a ostatné dotknuté vodné útvary SKN0020 a SKN0023 (Dlhý kanál) a SKN0139 

(Trnovec) boli v priemernom ekologickom stave. 

- Chemický stav povrchových vôd sa zisťuje posúdením výskytu prioritných látok vo 
vodných útvaroch povrchových vôd. Za roky 2009 – 2012 dosahovali všetky dotknuté 
vodné útvary dobrý chemický stav. 

Podzemné vody 

Pre navrhovanú rekonštrukciu bol spracovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum 
životného prostredia (CAD-ECO a.s., 2018), ktorého výsledky uvádza predmetná kapitola.  

Podzemné vody kvartérnych sedimentov medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami patria 
v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. prílohy č. 2 k útvaru medzizrnových podzemných vôd 
kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti povodia Váh (kód útvaru 

SK1000400P). Podzemné vody predkvartérnych hornín v hodnotenom území patria v zmysle 
NV SR č.269/2010 Z. z. prílohy č. 2 k útvaru medzizrnových podzemných vôd Podunajskej 
panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh (kód útvaru SK2001000P).  

Z hľadiska regionálneho hydrogeologického členenia zasahuje hodnotené územie do dvoch 
hydrogeologických rajónov, ktoré sú v súčasnosti legislatívne vyčlenené podľa prílohy č. 1  
Vyhlášky MŽP SR č.242/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho 
územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní: NQ 

071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny a Q 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny. 

Hladina podzemnej vody je v hydraulickej spojitosti s hladinou vo Váhu, pričom k 
najvýraznejšiemu ovplyvňovaniu dochádza v pririečnej zóne. Úroveň hladiny podzemnej vody 
sa v priebehu roka výrazne mení, v závislosti od zmeny klimatických a hydrologických 
pomerov. Maximá sú dosahované v jarných mesiacoch, minimá v auguste až novembri. 
Kolísanie hladiny podzemnej vody v priebehu roka dosahuje 0,5 - 1,0 m. V údolí Váhu sa 
hladina podzemnej vody nachádza v priemernej hĺbke 2 - 4 m pod terénom.  

Súčasná úroveň hladiny podzemnej vody bola zistená v úrovni 1,50 až 3,50 m pod terénom, 
teda v 110,25 – 111,27 m. n. m. V dôsledku vyššieho obsahu celkových rozpustených látok 
má podzemná voda podľa terénnych stanovení mernú elektrickú vodivosť v rozsahu 545 až 
1657 μS.cm-1. Podzemná voda podľa tab. 1 hodnotiacej normy STN 03 8372 na základe 
zistenej mernej elektrickej vodivosti podzemnej vody tvorí prostredie s veľmi vysokou 
agresivitou na železo a oceľ uloženú v pôde a vode so stupňom agresivity IV. 

Kvalita podzemných vôd 

Podzemné vody sa kvalitatívne hodnotia v rámci kvartérnych a predkvartérnych útvarov na 

základe prítomnosti a obsahu niektorých chemických prvkov (MŽP SR, 2015). V období rokov 
2010 – 2011 boli oba dotknuté útvary podzemných vôd SK20010000P aj SK1000400P v zlom 

chemickom stave. 

Vodohospodársky chránené územia 

Dotknutý úsek železničnej trate nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti 
ani do žiadneho ochranného pásma vodného zdroja vyhláseného podľa § 32 zák. č. 364/2004 
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

Podľa Vodohospodárskej mapy SR sa pramene ani pramenné oblasti v dotknutom území 
nevyskytujú.  
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V obci Tvrdošovce je evidovaný jeden zdroj minerálnej vody (identifikačné číslo 520700300). 
V dotknutom území nie sú evidované zdroje prírodných liečivých vôd alebo geotermálnych vôd 
(www.geoportal.sk, 2014). 

6.5. Pôdne pomery 

Hlavnou pôdnou jednotkou v dotknutom území sú čiernice, miestami sa vyskytujú aj 
černozeme (VÚPOP, 2020): 

- Čiernice sú v typickom vývoji dvojhorizontové A-CG pôdy, vyvinuté najčastejšie 
z fluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov rôzneho veku na ktorých sa už 
neakumuluje nový sediment. Vyvinuli sa tiež z iných nealuviálnych substrátov a 
dvojsubstrátov v rôznych terénnych depresiách. Podmienkou je teplá a suchá klíma, 
s výparným režimom. Pre ich vývoj je potrebné dlhodobé periodické zvlhčovanie profilu 
podzemnou vodou. Dominantným pôdotvorným procesom podmieňujúcim ich vznik je 
výrazná tvorba a hlboká akumulácia vysokokondenzovaných organických látok na 
pôdotvorných substrátoch v podmienkach zvýšeného prevlhčenia pôdy podzemnou 
vodou. Akumulácia humusu je výrazná v dôsledku intenzívnejšej tvorby pôvodnej 
hydrofilnej trávnej vegetácie (Bielek, 2004). 

- Černozeme sú dvojhorizontové A-C pôdy vyvinuté z rôznych nespevnených 
sedimentov, prevažne spraší. Vznikli dlhodobým vývojom v podmienkach teplej suchej 

klímy, kde evapotranspirácia je trvalo vyššia ako zrážky. Sú to pôdy s tmavým, tzv. 
molickým Am-horizontom priaznivej štruktúry, s vysokou biologickou aktivitou. Molický 
horizont je sorpčne nasýtený, s hrúbkou spravidla nad 0,3 m, bez znakov glejovatenia 

a v typickom vývoji neobsahuje karbonáty (Bielek, 2004). 

Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať zásah do lesnej ani poľnohospodárskej pôdy. 

Z hľadiska bližších charakteristík ide o pôdy hlboké (0,6 m a viac) a bez skeletu, kde obsah 

skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10 % (Register pôdy, 2020, VÚPOP). V línii trate sú z hľadiska 
zrnitosti zastúpené pôdy stredne ťažké (piesočnatohlinité pôdy s obsahom častíc pod 0,01 mm 
v pomere 20 – 30 %, resp. hlinité pôdy s obsahom daných častíc v pomere 30 – 45 %), menej 

už pôdy veľmi ťažké (ílovité pôdy s obsahom uvedených častíc v pomere 60 – 75 %)  a pôdy 
ľahké (piesočnaté až hlinitopiesočnaté pôdy s obsahom častíc pod 0,01 mm v pomere 

0 – 10 %, resp. 10 – 20 %). 

Kontaminácia pôd 

Na plošnej kontaminácii pôd dotknutého územia sa okrem výskytu prirodzenej kontaminácie 
rizikovými prvkami z geochemických anomálií a vplyvu emisií znečisťujúcich látok zo 
stacionárnych zdrojov podieľa predovšetkým poľnohospodárstvo (najmä využitie fosforečných 
hnojív) a vplyv emisií z dopravných prostriedkov. Pôda dotknutého územia je relatívne čistá, 
nekontaminovaná, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje 
limitné hodnoty (Čurlík, Šefčík, 2002, Atlas krajiny SR). 

Keďže ide o územie so sklonom svahov  0 – 1 °, pôdy nie sú ohrozené vodnou eróziou 
(Register pôdy, 2020, VÚPOP). Veterná erózia v zemí je žiadna až slabá, len v úseku pri 
Hornom Jatove je veterná erózia pôd stredná. Z hľadiska ohrozenia kompakciou sú 
v dotknutom území zastúpené všetky kategórie ohrozenia pôd – pôdy bez kompakcie 

(prevažne na konci úseku), pôdy ohrozené sekundárnou kompakciou (zhutnením 
podmieneným vplyvom človeka), pôdy ohrozené primárnou kompakciou (zhutnením 
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podmieneným prirodzenými vlastnosťami pôdy, na začiatku úseku a pri časti Malý Jatov) 

i pôdy ohrozené primárnou aj sekundárnou kompakciou (východne od osady Kendereš). 

6.6. Biotické pomery 

Rastlinstvo 

Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (Plesník, 2002, Atlas krajiny SR) leží dotknuté 
územie v rovinnej oblasti nížinnej podzóny dubovej zóny. 

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou v dotknutom území (Maglocký, 2002, Atlas krajiny SR) 
sú jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) – táto jednotka 
pokrýva prevažnú časť riešeného územia. V stromovej vrstve sa uplatňujú najmä tvrdé lužné 
dreviny a druhovo pestrým bylinným porastom brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový 
(Ulmus laevis), dub letný (Quercus robur), baza čierna (Sambucus nigra), cesnak medvedí 
(Allium ursinum), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides).  

Terénnym prieskumom miesta stavby bolo potvrdené, že v území sa nachádza rozsiahla 
listnatá stromová a kríková vegetácia predovšetkým náletového charakteru. Z krov prevládajú 
druhy Prunus sp. (slivka), Sambucus nigra (baza čierna), Rosa canina (ruža šípová) a 
Ligustrum vulgare (zob vtáčí). Zo stromov sú tu zastúpené najmä Robinia pseudoaccacia (agát 
biely), Juglans regia (orech kráľovský), Prunus sp. (slivka), Malus sp. (jabloň), Acer sp. (javor), 

Populus sp. (topoľ), Ulmus sp. (brest), Fraxinus sp. (jaseň) a Salix sp. (vŕba).  

V riešenom území bolo zistené tiež hojné zastúpenie inváznych nepôvodných druhov drevín 
Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) a Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý).  

Na dotknutých lokalitách nebol zistený žiaden chránený strom.  

Obr. Pohľad na zeleň rastúcu popri železničnej trati v rôznych úsekoch 
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Jestvujúca zeleň pozdĺž dotknutého úseku železničnej trate ohrozuje prevádzkovú bezpečnosť 
na dráhe svojou blízkosťou, resp. v niektorých úsekoch priamo zásahmi do železničného 
násypu, rozrušovaním zemného telesa koreňovou sústavou, narušením odvodnenia zemného 
telesa a v neposlednom rade zamedzením prístupu záchranných zložiek. Z týchto dôvodov je 

súčasťou zmeny navrhovanej činnosti uvažované s odstránením zelene pozdĺž trate 

v nevyhnutnom rozsahu. 

Pozdĺž železničnej trate boli na viacerých miestach zistené zamokrené územia, pre ktoré je 
typický výskyt vodomilných druhov rodov Phragmites sp., Juncus sp. a Carex sp. Poloha 

zamokrených území je bližšie znázornená na situácii v prílohe č. 1 Oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti. 

Živočíšstvo 

Podľa zoogeografického členenia patrí dotknuté územie do panónskeho úseku provincie stepí 
(Jedlička, Kalivodová, 2002, Atlas krajiny SR) resp. do stredoslovenskej časti podunajského 
okresu pontokaspickej provincie (Hensel, Krno, 2002, Atlas krajiny SR). 

Súčasná fauna dotknutého územia je viazaná predovšetkým na okolité poľnohospodárske 
kultúry, ktoré sú dominantným biotopom dotknutého územia. V lokalite dominujú druhy typické 
pre agrocenózy ako napr. hraboš poľný (Microtus arvalis), zajac poľný (Lepus europaeus), 

ryšavka roľná (Apodemus agrarius), bažant poľovný (Phasianus colchius), prepelica poľná 
(Coturnix coturnix), vrana túlavá (Corvus corone), veľmi vzácne aj jarabica poľná (Perdix 

perdix). Z motýľov sú pre poľnohospodárske kultúry typické druhy žltáčik vikový (Colias 

phicomone), žltáčik lucernový (Colias erate), bielopásovec hrachorový (Neptis sappho), očkáň 
ovsíkový (Minois dryas), modráčik lucernový (Cupido decoloratus) a modráčik vikový 
(Polyommatus coridon). Pre otvorené stanovištia a lúky je typický výskyt rovnokrídlovcov, 
najmä druhov kobylôčka sivastá (Platycleis albopunctata), kobylka hryzavá (Decticus 

verrucivorus), kobylka bielopása (Leptophyes albovittata), kobylôčka zelenkastá (Metrioptera 

bicolor), kobylka zelená (Tettigonia viridissima) alebo svrček poľný (Gryllus campestris). 

Bežnými druhmi motýľov vyskytujúcimi sú pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena), mlynárik 
hrachorový (Leptidea sinapsis), žltáčik podkovkový (Colias alfacariensis), perlovec najmenší 
(Boloria dia), očkáň ovsíkový (Minois dryas) a vidlochvost feniklový (Papilio machaon). A na 

vlhkých a podmáčaných stanovištiach sa vyskytujú aj pelovec mokraďový (Boloria eunomia) 

či očkáň mätonohový (Lopinga achine). Z plazov sú v tomto type územia zastúpené jašterica 
krátkohlavá (Lacerta agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), a zriedkavejšie užovka hladká 
(Coronella austriaca). V nižších polohách je charakteristický výskyt vtákov straka obyčajná 
(Pica pica), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), 

škovránok poľný (Alauda arvensis), vrana popolavá (Corvus cornix), stehlík konôpka (Linaria 

cannabina), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), kanárik poľný (Serinus serinus) a vrabec 
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poľný (Passer montanus). Tieto priestory sú tiež lovným teritóriom dravcov, z bežných druhov 
sa tu vyskytujú sokol myšiar (Falco tinnunculus) a myšiak lesný (Buteo buteo) – oba v území 
hniezdia (RÚSES okresu Nové Zámky, 2019, SAŽP). 

Dotknutý úsek žel. trate v úseku medzi obcami Jatov a Tvrdošovce prechádza chráneným 
vtáčím územím Dolné Považie, ktorého cieľom je zabezpečiť priaznivý stav biotopov druhov 

vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, 
pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola 
červenonohého a strakoša kolesára. Pre preverenie potenciálnej prítomnosti chránených 
druhov bola v októbri 2019 v dotknutom území vykonaná terénna obhliadka za prítomnosti 
zástupcu Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy - Mgr. Jozefa Lengyela, PhD. , ktorý 
súčasne doplnil poznatky o zistených druhoch podľa monitoringu vykonávaného uvedenou 
Správou ŠOP SR. Pozdĺž trate tak bolo identifikovaných viacero lokalít prítomnosti vtáčích 
druhov: 

- V úseku trate na úrovni skládky komunálneho odpadu Tvrdošovce je skupina agátov 
bielych, v ktorej sa nachádza kolónia min. 10 párov havranov čiernych (Corvus 

frugilegus), do ktorej v hniezdnej dobe roku 2019 zaletovala tiež samica sokola 
červenonohého (Falco vepertinus). 

- V blízkosti dotknutého úseku železničnej trate sa nachádza tiež topoľový porast, kde 
je vytvorená projektová lokalita projektu Life redfoot a nachádza sa tu tiež veľká kolónia 
havranov čiernych (Corvus frugilegus) a hniezdne polobúdky pre sokolov 
červenonohých (Falco vespertinus) inštalované Štátnou ochranou prírody SR. 
V rokoch 1994 – 2012 tu tento druh v počte asi 3 – 6 právo pravidelne hniezdil 
a v území sa následne pravidelne vyskytoval počas jarnej a jesennej migrácie.  

- V území pozdĺž trate sa tiež vyskytujú hniezdiace páry kritériových druhov ako ďateľ 
hnedkavý (Dendrocopos syriacus), penica jarabá (Sylvia nisoria) a pŕhľaviar 
čiernohlavý (Saxicola rubicola). 

Obr. Poloha kolónií havranov čiernych, prioritné lokality sokola červenonohého 

  

Obr. Poloha kolónií penice jarabej a ďatľa hnedkavého 

 



                                                     

REMING CONSULT a.s                                                            ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti                                             rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2                 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
40 

 

V rokoch 2010 – 2015 a tiež v rokoch 2016 - 2019 bolo v území CHVÚ Dolné Považie 
realizované ornitologické mapovanie zamerané na mapovanie rozšírenia kritériových druhov 
vtákov v rámci projektu ŠF Vtáky I a II (realizoval zoológ pracoviska S-CHKO Dunajské luhy, 
J. Lengyel). V blízkosti dotknutého úseku železničnej trate sa nachádzajú hniezdiská 
kritériových druhov vtákov a to konkrétne: 

- ďatla hnedkavého (Dendrocopos syriacus) –  2 páry (stromová vegetácia popri trati 

tvorená druhmi Robinia pseudoacacia, Populus nigra, Populus x canescens a topoľový 
lesík s kolóniou havranov pri trati), 

- penice jarabej (Sylvia nisoria) –  hniezdna populácia, celkom 10 hniezdiacich párov 
(kroviny popri železničnej trati ako Prunus spinosa, Rosa sp., Sambucus nigra a pod. 

a tiež v okrajoch topoľového lesíka s kolóniou havranov), 

- pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata) – celkom cca 5 hniezdiacich párov (okraje 

mokradí popri trati, ruderálna a iná trávnatá vegetácia popri trati), 
- sokola červenonohého (Falco vespertinus) – výskyt 1 adultnej samice v roku 2019, 

ktorá zvykla zaletovať i do stromov pri ŽST v úseku pri skládke TKO Tvrdošovce pri 
trati (konkrétne agátový porast s menšou kolóniou cca 10 párov havranov poľných 
(Corvus frugilegus), keďže na havranie kolónie je druh práve viazaný (máj až jún 
2019)), minulosti tu hniezdilo cca 2 až 6 párov v topoľovom lesíku pri železničnej trati 

v kolónii havranov. 

- Z ostatných významných druhov vtákov ktoré sú uvedené pod kritériovými druhmi ďalej 
len ako významné hniezdiace druhy tu boli zistené: hrdlička záhradná (Streptopelia 

turtur) cca 10 hniezdiacich párov a strakoš obyčajný (Lanius collurio) cca 10  

hniezdiacich párov. 

Priamo v dotknutom území boli zistené tiež potravné biotopy kritériových druhov  vtákov počas 
posledných rokov (2016 - 2019) – konkrétne ide o výskyty kaní močiarnych (Circus 

aeruginosus), ktoré pravidelne v území a na periférii územia lovia potravu (drobné druhy 
spevavcov a hlodavce). Ide približne o cca 5 párov, ktoré hniezdia v blízkosti železničnej trate. 

Druh loví potravu i priamo popri železničnej trati – mokrade pri trati a trávnaté plochy pri trati. 

Obr. Topoľový lesík s hniezdnou kolóniou havranov čiernych - kolónia č. 1 (Lengyel, 02/2019) 
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Obr. Samička sokola červenonohého  (Lengyel, 05/2019) 

 

Obr. Ilustračné foto ďateľa hnedkavého (Šurany, 01/2015) a penice jarabej (Hajnačka, 07/2015) 

  

Obr. Dotknutý traťový úsek, vpravo sa nachádza kolónia havranov č. 1 pri skládke TKO a na oboch 

stranách hniezdne biotopy druhov penica jarabá a ďateľ hnedkavý (Lengyel, 08/2019) 

 

Biotopy 

Pre samotné teleso dotknutého úseku železničnej trate sú typické biotopy telesa trate 
a biotopy železničných nástupíšť (zastávka Bíňovce), pre ktoré je charakteristická ruderálna 
vegetácia s prevahou jednoročných burín s nízkou pokryvnosťou a druhmi ako stavikrv 

(Polygonum sp.), mrlík (Chenopodium sp.) a loboda (Atriplex sp.).  

Na teleso trate sa ďalej viažu biotopy železničného násypu s ruderálnou náletovou vegetáciou 
so zapojenými porastmi rôznych bylinných druhov so zastúpením najmä synantropných 
trvácich druhov bylín a s porastmi nelesnej drevinovej vegetácie vrátane neofytov a inváznych 
nepôvodných druhov.  

Pozdĺž železničnej trate boli na viacerých miestach zistené zamokrené územia (mokraďné 
biotopy). Zistená bola prítomnosť trvalo zamokrených plôch s trvalou prítomnosťou voľnej 
hladiny vody, a tiež občasne zaplavovaných lokalít, kde k zamokreniu dochádza 
pravdepodobne počas výrazných atmosférických zrážok v jarnom a jesennom období. 
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Prítomnosť mokradí bola zistená najmä v druhej polovici dotknutého traťového úseku od žkm 
125 po jeho koniec.  

Obr. Zamokrené územie popri železničnej trati 

 

Širšie okolie železničnej trate je tvorené biotopmi kultúrnych stepí, kde prevláda orná pôda 
s trvalými kultúrami a segetálnou bylinnou vegetáciou a občasnými remízkami v okrajových 
častiach polí a ekotonovými spoločenstvami v nadväznosti na lesné porasty alebo cestné 
komunikácie. Pozdĺž vodných tokov sa nachádzajú biotopy vodných tokov, biotopy pobrežnej 
a litorálnej vegetácie lemujúcej vodné toky a biotopy vzrastlých brehových porastov. V okolí 
železničnej trate sú zastúpené tiež antropogénne vytvorené biotopy, predovšetkým násypové 
biotopy cestných telies, biotopy pozemných komunikácií a biotopy opustených 
a nevyužívaných plôch doplnené biotopmi nepôvodných drevín, inváznych neofytov, nitrofilnej 
alebo teplomilnej ruderálnej vegetácie a sídelnej vegetácie v zastavaných častiach dotknutých 
obcí.   

6.7. Krajina 

Štruktúra krajiny 

Dotknuté územie je krajinou poľnohospodárskou s mozaikovitou štruktúrou, kde sú 
poľnohospodársky obrábané plochy popretkávané prvkami vodných tokov a dopravných ťahov 
cestných komunikácií a samotného telesa železničnej trate. 

Základnými krajinnotvornými prvkami v dotknutom území sú krajinné prvky antropogénne 
vytvorené, resp. pretvorené. Zastúpené sú tu predovšetkým prvky poľnohospodársky 
obrábaných plôch (plochy ornej pôdy), skupina prvkov dopravy (líniové prvky železničného 
telesa trate Štúrovo - Bratislava, cestné teleso cesty I/75 a ďalších miestnych komunikácií), 
prvky vodných tokov (vodné toky Trnovecký kanál, Dlhý kanál a Cabajský potok) a vegetačné 
prvky (okrajové spoločenstvá polí, sprievodná vegetácia pozdĺž železničnej trate a cestných 
komunikácií, brehové porasty pozdĺž vodných tokov a pod.). Osídlenie je v území 
koncentrované do zastavaných území dotknutých obcí vidieckeho charakteru, tvorené je 
sídelnými prvkami s charakterom zástavby rodinných domov s prídomovými záhradami. 

V dotknutých obciach Trnovec nad Váhom, Jatov a Tvrdošovce prevláda z hľadiska využitia 
poľnohospodárska pôda (ŠÚ SR, 2020), v obci Trnovec nad Váhom je zastúpená v podiele 

75,7 %, v obci Jatov tvorí 85 % a v obci  Tvrdošovce tvorí 88,75 % z celkovej výmery obce. 
Z poľnohospodárskej pôdy v území prevažuje orná pôda, zaberá približne 93 % z celkovej 
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výmery poľnohospodárskej pôdy. Typy nepoľnohospodárskych pôd sa v dotknutom území 
rôznia. Bližšie využitie pôd v dotknutých obciach znázorňuje tabuľka nižšie.  

Tab. Výmera územia a využitie pôdy v ha v dotknutom území k 31.12.2019 (ŠÚ SR, 2020) 

Typ územia 
Dotknutá obec 

Trnovec nad Váhom Jatov Tvrdošovce 

Výmera územia 3253,66 1865,69 5555,99 

Poľnohospodárska pôda 

Spolu 2462,29 1585,77 4930,86 

orná pôda 2389,95 1464,32 4446,38 

vinice 0,12 0,61 61,66 

záhrady 65,23 66,70 119,86 

ovocné sady 0,29 6,83 96,04 

trávne porasty 6,70 47,30 206,91 

Nepoľnohospodárska pôda 

Spolu 791,37 279,92 625,13 

lesné pozemky 146,42  48,48 40,52 

vodné plochy 115,88 100,20 171,62 

zastavané plochy 366,52 115,70 365,80 

ostatné plochy 162,55 15,53 47,19 

Krajinná scenéria/obraz 

Železničná trať prechádza prevažne rovinatým, mierne zvlneným územím, v ktorom je nížinný 
reliéf narúšaný vizuálne výraznejšími prvkami len sporadicky. Vizuálnymi dominantami 
v dotknutom území sa tak stávajú najmä prvky vzrastlej vegetácie a v širšom okolí 
antropogénne vytvorené objekty.    

Dotknutý traťový úsek je vedený prevažne na násype do výšky 3,5 m nad úrovňou terénu, len 
v krátkych úsekoch (žkm 122,480 – 122,630 a žkm 126,580 – 126,860) je vedený na úrovni 
terénu.  

Samotné teleso trate nepredstavuje vizuálne výrazný prvok pre pozorovateľa zo širšieho 
okolia, priamemu pohľadu v súčasnosti bráni bujný porast vzrastlej vegetácie pozdĺž takmer 
celého traťového úseku. Vzrastlá vegetácia absentuje len bodovo v miestach železničných 
priecestí a zastávky Jatov.  

Obr. Trať vedená na násype obklopená vzrastlou vegetáciou vs. trať na úrovni terénu bez vegetácie 

  

Stabilita krajiny a územný systém ekologickej stability 

Pre dotknuté obce bol stanovený koeficient ekologickej stability, ktorý sprostredkovane 
vyjadruje stupeň prirodzenosti územia na základe zastúpenia prvkov súčasnej krajinnej 
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štruktúry v území (RÚSES okresov Nové Zámky a Šaľa, 2019, SAŽP). Konkrétne hodnoty 

koeficientu ekologickej stability pre jednotlivé dotknuté obce uvádza tabuľka nižšie.  

Tab. Ekologická stabilita krajiny dotknutého územia  
Dotknutá obec Hodnotenie ekologickej stability Typ ekologickej stability krajiny 

Trnovec nad Váhom 1,32 krajina s nízkou ekologickou stabilitou 

Jatov  1,32 krajina s nízkou ekologickou stabilitou 

Tvrdošovce 1,30 krajina s nízkou ekologickou stabilitou 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o krajinu s nízkou ekologickou stabilitou, čoho 
dôvodom je pravdepodobne vysoký podiel zastúpenia intenzívne obrábanej, veľkoblokovej 
ornej pôdy.  

6.8. Chránené územia vrátane prvkov územného systému ekologickej 
stability 

Na území zmeny navrhovanej činnosti platí 1. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Chránené územia, stromy a druhy  

Železničná trať nezasahuje žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územie vyhlásené 
v zmysle zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Najbližším veľkoplošným chráneným územím je chránená krajinná oblasť Ponitrie, ktorej južný 
okraj leží vo vzdialenosti vyše 23 km severne od dotknutého traťového úseku. 

Najbližšími maloplošnými chránenými územiami sú chránený areál Panské lúky, prírodná 
pamiatka Trnovské rameno a prírodná rezervácia Palárikovské lúky (ŠOP SR, 2020): 

- CHA Panské lúky bol vyhlásený NV SR č. 248/2020 Z. z. na ochranu biotopov 

európskeho významu, biotopy druhov rastlín národného významu, biotopov druhov 
živočíchov európskeho a národného významu a druhov európskeho a národného 
významu. Jeho súčasťou je ÚEV Panské lúky.  

- PP Trnovské rameno leží v k. ú. Trnovec nad Váhom. Vyhlásená bola v roku 1973 ako 

je jedno z posledných mŕtvych ramien Váhu v poľnohospodársky a priemyselne 
intenzívne využívanej krajine okresu Šaľa. Zaznamenaný tu bol výskyt 
charakteristických živočíšnych a rastlinných druhov, lokalita má významnú 

krajinotvornú, klimatickú funkciu. Vodná plocha je zložená z bohatých zárastov pálky 
širokolistej a trste obyčajnej a je bohatá na výskyt ondatry, užoviek a bohatej avifauny. 

Rameno je jedno z najdlhších mŕtvych ramien Váhu v oblasti. PP je situovaná na 

severozápadnom okraji zastavaného územia obce Trnovec nad Váhom.  
- PR Palárikovské lúky bola v roku 2011 vyhlásená na ochranu zachovalých biotopov 

európskeho významu 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky a 1340 Vnútrozemské 
slaniská a slané lúky a druhov európskeho významu pichliač úzkolistý (Cirsium 

brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). Leží východne od 
dotknutého traťového úseku priamo pri trati v katastrálnom území obce Palárikovo.  

V priestore stavby sa nenachádza žiaden strom chránený podľa § 49 zákona o ochrane prírody 
a krajiny (MŽP SR, 2020). Najbližší chránený strom je evidovaný v meste Šaľa, ide o lipu 
malolistú na miestnom sídlisku (Tilia cordata Mill., ev. č. S163). 
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Obr. Poloha železničnej trate k vyhláseným maloplošným chráneným územiam (MŽP SR, 2020) 

  

Mokrade 

Stavba nezasahuje do žiadnej lokality zaradenej do siete medzinárodne významných mokradí 
(tzv. Ramsarských lokalít).  

Pozdĺž železničnej trate bolo identifikovaných viacero zamokrených území (mokradí), 
z ktorých mnohé sa nachádzajú v priestore odvodňovacích priekop v bezprostrednom 

susedstve zemného telesa trate. Polohu identifikovaných mokradí lokálneho významu 
uvádzajú obrázky nižšie. 

Obr. Mokrade lokálneho významu identifikované S-CHKO Dunajské luhy (Lengyel, 2019) 

 

 

Natura 2000 

Železničná trať v úseku medzi zastávkou Jatov a ŽST Tvrdošovce v dĺžke cca 3,562 km 
prechádza chráneným vtáčím územím európskej siete chránených území Natura 2000 
SKCHVU005 Dolné Považie. 

Chránené vtáčie územie Dolné Považie bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 593/2006 Z. z. 
z 12. októbra 2006. Účelom vyhlásenia CHVÚ je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 
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druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: ďatľa 
hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky 
chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola 

červenonohého, strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
Toto územie predstavuje v rámci Slovenska jedno z významných hniezdisk stepných druhov 
vtákov viazaných na otvorené biotopy nížinnej krajiny. Fragmenty mokraďových biotopov sú 
významnými refúgiami pre hniezdenie vodných vtákov. Časť územia má pestrú krajinnú 
štruktúru a vodné, mokraďové, lúčne, lesné a poľnohospodárske biotopy sa tu vyskytujú na 
relatívne malej ploche. Trávnaté typy biotopov s fragmentmi slanísk a lúk sú významnými 
refúgiami vtákov v mimohniezdnom období. Dolné Považie je najväčšie chránené vtáčie 
územie v Nitrianskom kraji s rozlohou 35 907 ha (Program starostlivosti o CHVÚ Dolné 
Považie na roky 2018 – 2047, ŠOP SR, 2018). V CHVÚ platí 1. stupeň ochrany a obmedzenia 

vyplývajúce z § 2 vyhlášky MŽP SR č. 593/2006 Z. z. Železničná trať do tohto územia zasahuje 
v úseku Jatov – Tvrdošovce, konkrétne v k. ú. Jatov na parcele č. 374 a v k. ú. Tvrdošovce na 
parcelách č. 3382, 3381, 3380, 3379 a 3373/1. 

Na konci úseku v k. ú. Tvrdošovce prechádza trať v blízkosti územia európskeho významu 
Panské lúky. ÚEV Panské lúky je v správe Správa CHKO Dunajské luhy. Vyhlásené bolo na 
ochranu prítomných biotopov a druhov európskeho významu, z biotopov sú predmetom 

ochrany panónske slané stepi a slaniská, vnútrozemské slaniská a slané lúky a z druhov 

kunka červenobruchá (Bombina bombina). Na území platí 4. stupeň ochrany (ŠOP SR, 2020). 
Zmena navrhovanej činnosti uvažovanými rekonštrukčnými prácami do tohto územia 
nezasiahne. 

Obr. Poloha železničnej trate k existujúcim územiam siete Natura 2000 (MŽP SR, 2020) 

 

Prvky územného systému ekologickej stability 

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresov Šaľa a Nové Zámky  
(SAŽP, 2019) prechádza dotknutý traťový úsek pri obci Tvrdošovce regionálnym biocentrom 
RBc6 a súčasne genofondovou lokalitou GL5 Panské lúky. Na začiatku hodnoteného 
traťového úseku sa v blízkosti trate rozprestiera regionálne biocentrum RBc2 Trnovské 
rameno. 

Regionálne biocentrum Panské lúky leží v k. ú. Tvrdošovce na ploche o celkovej výmere 
86 ha. Ide o lokalitu so zvyškami slanej stepi, slaných močiarov a vlhkých slaných lúk, ktoré 
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sa ešte v polovici minulého storočia na Podunajskej nížine vyskytovali v oveľa väčšom 

rozsahu. Nachádza sa tu množstvo vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a 
živočíchov (hlavne bezstavovce a vtáky) a niekoľko typov biotopov európskeho a národného 
významu. V súčasnosti má biotop prevažne nevyhovujúci stav, ohrozené je intenzívnym 

poľnohospodárstvom prebiehajúcim v okolí (splachom živín, eutrofizáciou, možnosťou 
prieniku ďalších chemických látok využívaných v poľnohospodárstve), prirodzenou sukcesiou 
spôsobujúcou nežiaduce zarastanie travinnobylinných porastov, vytváraním nelegálnych 

skládok odpadu, rozoraním, prirodzeným alebo antropogénnym znížením hladiny podzemnej 
vody aj urbanizáciou. 

Obr. Prvky ÚSES v dotknutom území okresu Nové Zámky (SAŽP, 2019) 

   

Regionálne biocentrum Trnovské rameno leží v k. ú. Šaľa a k. ú. Trnovec na ploche 15,65 ha. 
Predstavuje lokalitu prírodnej pamiatky s pomerne dobre vyvinutým litorálnym spoločenstvom, 
najmä v hornej časti. Rameno je reprezentované prítomnosťou biotopov aluviálnych lúk 
a vysokobylinných spoločenstiev so zastúpením biotopov a druhov európskeho a národného 
významu. Aktuálne je biocentrum v prevažne vyhovujúcom stave, ohrozené je intenzívnym 
poľnohospodárstvom v okolí, nesprávnym obhospodarovaním a expanzívnym rozširovaním 
agátu bieleho a iných nepôvodných a inváznych druhov.  

Obr. Prvky ÚSES v dotknutom území okresu Šaľa (SAŽP, 2019) 
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6.9. Obyvateľstvo a hospodárske pomery 

Predmetom prekladaného oznámenia o zmene je rekonštrukcia dvojkoľajnej, elektrifikovanej 
železničnej trate medzi železničnými stanicami Trnovec nad Váhom a Tvrdošovce, ktorá 
prechádza okrajovými časťami obcí Trnovec nad Váhom, Jatov a Tvrdošovce, mimo ich 
zastavaných území. Základné demografické charakteristiky dotknutých obcí uvádzajú 
nasledujúce tabuľky.  

Tab. Základné údaje o obyvateľstve dotknutých obcí k 31.12.2019 (ŠÚ SR, 2020) 

Obec 
Trvale bývajúce obyvateľstvo Hustota 

obyvateľov 
(ob./km2) 

Spolu Muži Ženy 

Trnovec nad Váhom 2703 1358 1 345 83,28 

Jatov 725 367 358 39,13 

Tvrdošovce 5082 2464 2618 91,52 

Tab. Veková štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva v obciach k 31.12.2019 (ŠÚ SR, 2020) 

Obec 

Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel ob. v 
produktívnom 
veku z trvalo 
bývajúceho 
obyv. (%) 

Spolu do 
14r. 
(%) 

Muži  
produk. 

(%) 

Ženy  
produk. 

(%) 

Muži 
poproduk. 

(%) 

Ženy  
poproduk. 

(%) 

Trnovec nad Váhom 2703 16,54 68,70 66,10 13,18 18,96 67,41 

Jatov 725 11,86 67,85 62,57 21,25 24,58 65,24 

Tvrdošovce 5028 14,04 72,28 64,90 14,04 21,01 68,48 

Z hľadiska celkového pohybu obyvateľstva v dotknutých obciach bol za obdobie rokov 2009 – 

2019 (ŠÚ SR, 2020) vo všetkých troch dotknutých obciach kontinuálne zaznamenávaný 
úbytok obyvateľov, okrem roka 2014, kedy bol zaznamenaný ich mierny prírastok. Počet 
obyvateľov obce Jatov a Trnovec nad Váhom je z dlhodobého pohľadu relatívne ustálený.  

Graf. Prehľad pohybu obyvateľstva v dotknutých obciach (ŠÚ SR, 2019) 

 

Z hľadiska národnostného zloženia v obciach Trnovec nad Váhom a Jatov prevláda 
obyvateľstvo slovenskej národnosti v zastúpení 76,09 % a 90,79 %. Naopak národnostná 
štruktúra obce Tvrdošovce je heterogénna, s dvoma dominantnými národnostnými skupinami 
maďarskou a slovenskou - v obci 62,34 % tvorí obyvateľstvo maďarskej národnosti a 31,86 % 

slovenskej národnosti (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, ŠÚ SR). Iné národnosti nie 
sú významnejšou mierou zastúpené. 
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Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva homogénna, v dotknutých 
obciach dominuje rímskokatolícke vierovyznanie. V malej miere sú zastúpené ostatné 
vierovyznania. 

Podľa vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva prevládajú v dotknutom území obyvatelia so 
základných vzdelaním alebo učňovským vzdelaním bez maturity. Na tretom mieste je úplné 
stredné odborné vzdelanie s maturitou. Početné je v dotknutých obciach aj zastúpenie 
obyvateľov bez školského vzdelania (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011).  

Z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva sú najčastejšou príčinou smrti na Slovensku 
dlhodobo choroby obehovej sústavy a nádorové ochorenia, pre ktoré rastie miera úmrtnosti 
u mužov aj žien (Zdravotnícka ročenka SR 2018, NCZI). Pri celoslovenskom porovnaní, bol 
v dotknutom Nitrianskom kraji v roku 2018 zaznamenaný najväčší počet zomretých. 
Najčastejšou príčinou úmrtia v kraji boli rovnako ako pri celoslovenských štatistikách choroby 
obehovej sústavy nasledované nádorovými ochoreniami.  

Dotknuté obce administratívne patria do Nitrianskeho kraja, okresu Šaľa a Nové Zámky.  

Najstaršie doklady osídlenia obce Trnovec nad Váhom sú doložené zo staršej doby bronzovej. 
Prvá písomná správa o obci sa vyskytuje od roku 1113. Obec sa nachádza na juhozápadnom 
Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavobrežnom vale rieky Váh, 6 km od 
okresného mesta Šaľa. K obci sú členené osady Kľučiareň, Horný Jatov a Nový Dvor. V obci 

sa nachádza základná škola spojená s materskou školou. V obci je zriadená zdravotná 
ambulancia pre dospelých, pre deti  a zubná ambulancia. Odborná zdravotná starostlivosť sa 
uskutočňuje v Nemocnici s poliklinikou v Šali a Nitre. V obci je vybudovaný vodovod v celom 

rozsahu obce, bol uvedený do trvalej prevádzky v roku 1972. Zdrojom vody pre zásobovanie 
obce je vodný zdroj Jelka. Obec je napojená prívodným potrubím na SV Šaľa cez rozvodné, 

výtlačné potrubia časti Šaľa - Veča. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Šaľa, VPS Šaľa. Obec je zásobovaná 

zemným plynom, zdrojovým plynovodom je VTL plynovod Šaľa – Nové Zámky. V obci je 

potrebné rozšíriť, dobudovať vodovodnú a plynovodnú sieť, ČOV a verejnú kanalizáciu, v časti 
Horný Jatov je potrebná rekonštrukcia a sprevádzkovanie vodného zdroja, pre potreby 

zásobovania obyvateľstva pitnou vodou (Územný plán obce Trnovec nad Váhom, 2012 
a PHSR obce Trnovec nad Váhom 2016 – 2023). Podľa databázy pamiatkového úradu (PÚ 
SR, 2020) sa v Trnovci nad Váhom nachádza jedna národná kultúrna pamiatka pomník 
antifašistickej manifestácie z roku 1968. Významné stavby obce sú barokovo-klasicistická 
zvonica a rímskokatolícky kostol z 18. storočia. 

Prví osadníci prišli do oblasti Jatova ešte v staršej dobe bronzovej. Obec Jatov sa rozprestiera 
v Podunajskej nížine na ľavom brehu Cabajského potoka, uprostred juhozápadného 
Slovenska, 27 km severozápadne od okresného mesta Nové Zámky. Obec tvoria tri sídelné 
útvary (časti) Dolný Jatov, Kendereš a Malý Jatov. Na severnom okraji obce sa nachádza 
vodná nádrž využívaná pre závlahy, ktorú Slovenský zväz rybárov využíva ako rybník. Školské 
vzdelávanie zabezpečuje v obci materská škola a základná škola pre 1. – 4. ročník s 

vyučovacím jazykom slovenským. V obci sa nenachádzajú žiadne zariadenia poskytujúce 
akúkoľvek zdravotnícku starostlivosť, najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza 
v Tvrdošovciach vzdialených 5 km. Obec má vybudovanú vodovodnú sieť v častiach Dolný 
Jatov a Malý Jatov, ktoré sú zásobované kvalitnou pitnou vodou, v osade Kendereš využívajú 
obyvatelia domáce studne. V súčasnosti obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, odpadové 
vody sú zachytávané do žúmp. Zásobovanie elektrickou energiou je riešené štyrmi 
trafostanicami, ktoré sú situované vo všetkých častiach obce. Obec je primárne zásobená 
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zemným plynom prostredníctvom vysokotlakovej prípojky z plynovodu v Rastislaviciach, 

sekundárnym zdrojom je strednotlaková distribučná sústava v obci Jatov (Jatov – územný plán 
obce, 2009 a PHSR obce Jatov 2016 – 2024). Z kultúrnych pamiatok je na území obce 
najstaršia pamiatka z roku 1752, je ňou pohrebná kaplnka zapísaná v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (PÚ SR, 2020). 

Prvé znaky osídlenia na území Tvrdošoviec sú na základe archeologických vykopávok zo 
staršej doby bronzovej, neskôr z doby rímskej. Maďarské osídlenie v riešenom území sa 
datuje do rokov 970 – 1020, prvá písomná správa o obci je z roku 1221 (PHSR obce 

Tvrdošovce 2015 – 2020, Územný plán obce Tvrdošovce, 2019). Obec sa nachádza v 
juhozápadnej časti Podunajskej nížiny, v nadmorskej výške 112 - 125 m a stred obce leží 
v nadmorskej výške 120 m. n. m. Vo vzdialenosti 4 km od obce sa nachádza časť obce 
Jánošíkovo. V obci sa nachádza zdravotné stredisko s detskou ambulanciou, dvomi 

obvodnými lekármi pre dospelých a dvomi stomatologickými ambulanciami. V obci sa 

nachádza tiež Rehabilitačné centrum a dve lekárne. V obci pôsobia dve základné školy a dve 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a cirkevná materská škola, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského úradu v Trnave. V obci je vybudovaná jednotná 
vodovodná sieť, regionálnym zdrojom pre zásobovanie obyvateľstva je vodný zdroj Gabčíkovo 
s centrálnou čerpacou stanicou diaľkových vodovodov Nové Zámky a s regionálnou čerpacou 
stanicou v obci Palárikovo. Pre zabezpečene dostatočných tlakových pomerov vo vodovodnej 
sieti v obci je vybudovaný vežový vodojem.  Obec nemá vybudovaný jednotný systém 
odvádzania a čistenia odpadových vôd, v súčasnosti je vybudovaná len jedna vetva 
kanalizácie pod štátnou cestou I/75, odvádzajúca odpadové vody do Tvrdošovského potoka 
bez čistenia. Obec je zásobovaná zemným plynom aj elektrickou energiou, len osada 

Jánošíkovo nie je pripojená na verejný zásobovací systém zemného plynu. Dominantnou 

stavbou obce je kostol sv. Štefana zo 17. storočia, podľa registra nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok (PÚ SR, 2020) sú v obci evidované dve chránené pamiatkové objekty - 

pomník kuruckých bojov z roku 1706 a pomník padlým v I. a II. svetovej vojne z roku 1941.  

Kostru cestnej infraštruktúry v dotknutom území tvorí cesta I/75, ktorá prechádza cez obce 
Trnovec nad Váhom, Jatov aj Tvrdošovce. Cesta I/75 zabezpečuje prepojenie významnými 
centrami juhozápadného Slovenska, okresnými mestami Šaľa, Galanta a Nové Zámky. Ďalej 

spája mestá Veľký Krtíš a Lučenec a pri Sládkovičove sa napája na cestu I/62 Bratislava – 

Senec - Sereď. Cestnú infraštruktúru dotknutého územia dotvárajú viaceré miestne a účelové 
komunikácie. Tabuľka nižšie uvádza prehľad dopravného zaťaženia na dotknutých úsekoch 
ciest podľa posledného sčítania dopravy z roku 2015.  

Tab. Intenzity dopravy na vybraných cestných komunikáciách za rok 2015 (sk. voz./24h),(SSC, 2020) 

Cestná komunikácia – číslo sčítacieho úseku 

Intenzita dopravy 

Nákladné 
vozidlá 

Osobné 
vozidlá 

Motocykle Celkom 

I/75 za obcou Trnovec nad Váhom -  81378 1 457 5 082 21 6 560 

I/75 obec Jatov - 81379 1 553 4 985 11 6 549 

I/75 úsek Jatov – Tvrdošovce - 81380 1 911 5 913 33 7 857 

II/562 obec Trnovec nad Váhom - 82609 760 2 929 8 3 697 

III/1500 úsek Rastislavice – D. Jatov ŽST - 85798 227 1 087 6 1 320 

III/1500 úsek Dolný Jatov – Selice - 85800 110 374 13 497 
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Obr. Grafické zobrazenie výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 (SSC, 2020) 

 

V dotknutom území nie sú vybudované ani vyznačené cyklistické trasy. 

Obyvatelia dotknutého územia majú možnosť využiť dopravné služby regionálnych 
autobusových liniek, ako aj diaľkových liniek. Osobná hromadná autobusová doprava je 
zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti Arriva Nové Zámky a.s. na pravidelných linkách 
Šaľa - Trnovec nad Váhom - Jatov – Tvrdošovce – Palárikovo – Nové Zámky (www.arriva.sk, 

2020).  

Cez obce Trnovec nad Váhom, Jatov a Tvrdošovce vedie železničná trať č. 130 Bratislava – 

Štúrov, ktorá má z hľadiska osobnej a nákladnej dopravy nadregionálny význam. Železničná 
trať je elektrifikovaná, dvojkoľajná, spája Bratislavu a Štúrovo a pokračuje na Budapešť. Trať 
je súčasťou Paneurópskeho dopravného koridoru č. 4. spájajúceho Drážďany a Istanbul. Na 
tejto trati sa nachádza medzi ŽST Šaľa a ŽST Trnovec nad Váhom v žkm 117,748 najdlhší 
železničný most na sieti ŽSR s dĺžkou 445,79 m – most vedie ponad inundačné územie, dve 
cesty a rieku Váh.  

Najbližšie letisko sa nachádza v Hornom Jatove (časť obce Trnovec nad Váhom). Ide 

o agroletisko, ktoré slúži na letecké práce, poľnohospodárske účely a núdzové pristátia.  

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane 
kumulatívnych a synergických  

1. Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery 

Vplyvy počas výstavby 

Komplexná rekonštrukcia železničnej trate je navrhnutá na základe preverenia lokálnych 
podmienok horninového prostredia, ktoré bolo vykonané prostredníctvom orientačného 

inžinierskogeologického prieskumu (CAD-ECO, a.s., 2018).  

Dotknutý úsek železničnej trate nezasahuje do žiadneho chráneného ložiskového územia, 
ložiska nerastných surovín, prieskumného územia ani do žiadnej významnej geologickej 
lokality.  

http://www.arriva.sk/
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Súčasťou rekonštrukcie železničnej trate nie je hlbinné zakladanie objektov, realizáciou 
stavebných prác dôjde len k narušeniu povrchových vrstiev horninového prostredia.  

Niektoré stavebné práce (napr. zhutňovanie konštrukčných vrstiev a podbíjanie koľajového 
lôžka) by mohli prenosom vibrácií ovplyvniť statiku blízkej zástavby. Nakoľko však trať 
prechádza mimo zastavaného územia dotknutých obcí a v jej bezprostrednej blízkosti sa 
žiadny potenciálne ohrozený objekt nenachádza, k tomuto vplyvu nedôjde.  

Dotknuté územie je z hľadiska geodynamických pomerov čiastočne nestabilné, identifikované 
boli takmer pozdĺž celého traťového úseku zamokrené územia. Keďže podložie železničného 
násypu je tvorené fluviálnymi sedimentmi prevažne charakteru ílu piesčitého až piesku 
ílovitého, tieto íly v miestach, kde dochádza k zamokreniu, majú mäkkú až kašovitú 
konzistenciu. Prítomnosť zamokrených území v blízkosti trate preto ohrozuje stabilitu 
násypového telesa, na ktorom je trať vedená. V rámci plánovanej rekonštrukcie sa preto 
v kritických lokalitách uvažuje s opatrením na zabezpečenie stability pôvodného násypového 
telesa trate vybudovaním tzv. priťažovacích lavíc v sklone 5 % od násypového telesa pri päte 
násypu koľaje č. 1 približne v žkm 122,7 – 124,0 a žkm 125,1 – 126,2. V celom úseku trate je 
tiež pre zamedzenie zamokrenia päty železničného násypu uvažované s vybudovaním 
pozdĺžneho odvodnenia trate.  

Za pozitívny vplyv možno označiť odstránenie súčasného štrkového lôžka a železničného 
zvršku a spodku, ktoré môžu byť znečisteného ropnými látkami, príp. fekálnym znečistením. 

Vzhľadom na charakter lokálneho horninového prostredia a zvolené technické riešenie 
navrhovanej zmeny činnosti nie je pri dodržaní organizačných a technologických postupov 
stavebných činností predpoklad významného negatívneho ovplyvnenia horninového 
prostredia. Počas stavby bude snaha maximálne eliminovať riziko kontaminácie geologického 
podložia únikom znečisťujúcich látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, 
príp. z dôvodu havárie na stavbe. Vplyv na horninové prostredie bol vyhodnotený ako málo 
významný.  

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekonštrukcii existujúceho telesa trate, jej súčasťou 
nebudú žiadne nové prvky, ktoré by zasiahli do geomorfológie dotknutého územia. Vplyv na 
geomorfologické pomery nebol vzhľadom na charakter a rozsah uvažovaných prác 
identifikovaný. 

Vplyvy počas prevádzky 

Počas obnovenej prevádzky na trati nebudú generované priame vplyvy na horninové 
prostredie a geomorfologické pomery. Riziko úniku znečisťujúcich látok pri dopravných 
nehodách koľajových vozidiel bude aj naďalej minimalizované dodržiavaním prevádzkovaných 
a bezpečnostných predpisov.  

2. Vplyvy na pôdu 

Vplyvy počas výstavby 

Zmena navrhovanej činnosti bude prebiehať v pôvodnej osi existujúceho železničného telesa 
v úseku ŽST Trnovec nad Váhom -  ŽST Tvrdošovce. Stavba bude realizovaná na pozemkoch 
vo vlastníctve navrhovateľa a b koridore jestvujúcej osi železničnej trate bude umiestnený aj 
celý obvod staveniska. Zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na trvalý záber pôdy.  
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Potrebný bude dočasný záber pozemkov parc. č. 292/11 a 298/1 vo vlastníctve obce Jatov 
v bezprostrednej nadväznosti na teleso trate z dôvodu potreby vybudovania dočasného 
železničného priecestia a dočasnej komunikácie. Na využitie uvedených pozemkov bola 
uzatvorená nájomná zmluva, po skončení výstavby budú vrátené do pôvodného stavu.  

Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať zásah do lesnej ani poľnohospodárskej pôdy. 

Pri realizácii stavby bude využívaný iba vyznačený obvod staveniska a nebude zasahované 
do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. Po ukončení rekonštrukčných prác budú 
dotknuté plochy vrátené do pôvodného stavu.  

Rizikom sa vo fáze výstavby javí možnosť havárie stavebných alebo dopravných 
mechanizmov, pri ktorom by došlo k úniku znečisťujúcich látok. Miera tohto rizika je však 
minimálna vzhľadom na štandardné dodržiavanie organizačných a technologických opatrení 
na stavbe. 

Potenciálne negatívne vplyvy výstavby navrhovanej zmeny činnosti na pôdu dotknutého 
územia budú znížené prijatými opatreniami ako napr.: 

- dodržiavaním určených plôch trvalých a dočasných záberov pôd,  
- vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu stavebných a dopravných 

prostriedkov,  

- vrátením dočasne využívaných plôch po skončení prác do pôvodného stavu, 
- dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a technických noriem pri 

manipulácii so znečisťujúcimi látkami. 

Vplyv na pôdy možno označiť ako nevýznamný.  

Vplyvy počas prevádzky 

V období prevádzky rekonštruovanej železničnej trate nebude dochádzať k negatívnym 
vplyvov na pôdy dotknutého územia. Možno uvažovať o potenciálnej kontaminácii pôd 
v prípade nepredvídanej havarijnej udalosti spojenej s únikom škodlivých látok, ktoré však 
bude snaha eliminovať dodržiavaním dopravných a bezpečnostných predpisov.  

3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery 

Vplyvy počas výstavby 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude najmä v dôsledku vykonávania búracích a 
zemných prác a pohybu nákladných automobilov a strojných mechanizmov so spaľovacími 
motormi zvýšená produkcia emisií znečisťujúcich látok znižujúcich kvalitu lokálneho ovzdušia 
predovšetkým v mieste výkonu stavebných prác. Pôjde o dočasný negatívny vplyv, ktorého 
pôsobenie bude trvať len počas obdobia realizácie rekonštrukcie. Jeho intenzita a plošný 
rozsah budú závisieť od počtu nasadených mechanizmov, rozsahu a druhu stavebných prác. 

Nepriaznivé pôsobenie stavebných prác na kvalitu lokálneho ovzdušia bude zmiernené 
uplatnením a dôsledným dodržiavaním vhodných opatrení, najmä: 

- zmiernením prašnosti vyvolanej stavebnými prácami kropením prašných povrchov 
v suchom období a čistením stavebných mechanizmov pri odchode zo staveniska, 

- zmiernením produkcie exhalátov z motorových prostriedkov koordináciou presunov 
stavebnej techniky a optimalizáciou dopravných trás, 

- kropením deponovanej zeminy a prašných povrchov počas suchého obdobia,  
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- prekrytím búraných objektov fóliami počas demolačných prác, 
- čistením stavebných mechanizmov pri odchode zo staveniska,  
- prepravovaním prašného materiálu prekrytého plachtami a skladovaním takéhoto 

materiálu v zastrešených alebo uzatvárateľných priestoroch. 

Vplyvy počas prevádzky 

Zrekonštruovaný úsek železničnej trate nebude novým zdrojom znečistenia ovzdušia 
v dotknutom území. Samotná trať minimálne prispieva k znečisteniu ovzdušia vzhľadom na jej 
elektrifikáciu a využívanie elektrických lokomotív.  

Zdrojom zvýšenej prašnosti v blízkosti trate sú prejazdy vlakových súprav, dosah tohto vplyvu 
je približne 50 – 70 m od trate. Ide o mierne negatívny vplyv, ktorý sa však realizáciou 
navrhovanej zmeny činnosti oproti súčasnému stavu nezmení. 

Súčasťou hodnotenej zmeny navrhovanej činnosti nie je žiadny nový stacionárny zdroj 
znečistenia ovzdušia. 

4. Vplyvy na vody 

Vplyvy počas výstavby 

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti sú nevyhnutné opravy mostných objektov ponad vodné 
toky Trnovecký kanál (žkm 120,533), Dlhý kanál (žkm 125,080) a Cabajský potok (žkm 
125,876): 

- Pri rekonštrukcii mosta ponad Trnovecký kanál sa uvažuje s opravou opevnenia koryta 

toku v poli č. 2 do vzdialenosti 2,0 m pred a za mostom. Pôvodné poškodené 
opevnenie dna a brehov bude na novo vybudované. Opevnenie sa zriadi pomocou 

lomového kameňa. Rozmery koryta budú v mieste dna šírky 2 000 mm. Svahy brehov 
budú v sklone 1:1,5 do zvislej výšky 1 300 mm od dna a následne lavice až k lícu 
spodnej stavby. Po vybudovaní opevnenia sa priľahlý terén plynulo napojí na zriadené 
opevnenie. Počas stavebných prác budú minimalizované zásahy do koryta vodného 
toku mimo hraníc stavebných úprav. 

- V rámci úprav mostných objektov ponad Dlhý kanál a Cabajský potok je rekonštrukcia 
plánovaná len v ich vrchnej časti, s prácami na spodnej stavbe zasahujúcej do tokov 
a narušením svahov koryta tokov sa neuvažuje. Navrhovanými rekonštrukčnými 
prácami nedôjde k zmenám šírky mostných otvorov ani k zmenám polohy spodných 
stavieb, nedôjde k zmenšeniu alebo ovplyvneniu prietokových profilov dotknutých 
tokov.  

Počas stavebných prác môže dôjsť k nežiadúcemu negatívnemu ovplyvneniu dotknutých 
vodných tokov napr. formou zakalenia vody, alebo narušením stability brehových svahov 
v dôsledku manipulácie s ťažkými mechanizmami. Pôjde o negatívne vplyvy dočasného 
charakteru obmedzené na etapu vykonávania stavebných prác - akékoľvek vyvolané 
nežiaduce zmeny vodných tokov budú po skončení prác odstránené. Avšak pri dodržaní 
štandardných organizačných, technických a technologických opatrení pri výstavbe je riziko 
vzniku týchto zmien malé.  

Pre uvažované rekonštrukcie mostných objektov boli vydané súhlasy podľa § 27 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov príslušnej štátnej vodnej 
správy OÚ Šaľa (č. OU-SA-OSZP-2019/005336-2-Veg zo dňa 11.6.2019) a OÚ Nové Zámky 
(č. OU-NZ-OSZP-2019/017463-02-Hl zo dňa 16.10.2019 a č. OU-NZ-OSZP-2019/015394-02-
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Hl zo dňa 02.09.2019). Vydané boli tiež súhlasné stanoviská správcu dotknutých vodných 
tokov SVP š.p. (list č. CS SVP OZ PN 4240/2019/2 CZ 16135/210/2019 zo dňa 10.05.2019, 

list č. CS SVP OZ PN 6958/2019/2 zo dňa 10.09.2019 a list č. CS SVP OZ PN 6281/2019/2 

zo dňa 02.08.2019). 

K priamym zásahom do podzemných vôd rekonštrukciou železničnej trate nedôjde. 

Zmena navrhovanej činnosti nezasiahne žiadnu chránenú vodohospodársku oblasť ani pásmo 
hygienickej ochrany vodných zdrojov, v dotknutom území nie je evidovaný žiadny zdroj 
prírodných liečivých vôd, minerálnych vôd alebo geotermálnych vôd.  

Počas stavebných prác je rizikom možnosť úniku znečisťujúcich látok do povrchovej vody 
v dôsledku havárie stavebných mechanizmov v prípade prác prebiehajúcich v blízkosti 

vodných tokov. Uvedené riziko bude snaha minimalizovať dodržiavaním prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov počas výkonu stavebných prác. 

Potenciálne negatívne vplyvy výstavby navrhovanej činnosti na vody dotknutého územia budú 
znížené prijatými opatreniami, najmä:  

- udržiavaním dopravných prostriedkov a stavebnej mechanizácie vo vyhovujúcom 
technickom stave z hľadiska možných únikov znečisťujúcich látok,  

- minimalizáciou zásahov do povrchových vôd,  
- vykonávaním čistenia a údržby stavebných strojov len v rámci stavebných dvorov na 

spevnených plochách opatrených proti úniku znečisťujúcich látok, 
- vylúčením skladovania znečisťujúcich látok a ľahko odplaviteľného materiálu 

v blízkosti vodných tokov,  
- vylúčením zriaďovania stavebných dvorov v blízkosti vodných tokov, 
- zabezpečením staveniska prostriedkami na likvidáciu havárie s únikom znečisťujúcich 

látok, 
- dodržiavaním bezpečnostných opatrení vrátane určených postupov v prípade vzniku 

neštandardného prevádzkového stavu. 

Vplyvy počas prevádzky 

Počas bežnej prevádzky zrekonštruovanej železničnej trate nie sú očakávané žiadne priame 
vplyvy na množstvo a na kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Štandardné koľajové 
súpravy nie sú zdrojom vypúšťajúcim znečisťujúce látky na koľajisko, vagóny sú vybavené 

uzatvoreným hygienickým systémom. 

Aj počas prevádzky je prítomné riziko úniku znečisťujúcich látok z prevádzkových súprav alebo 
prevážaných látok v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a havárií. Pre zamedzenie takýchto 
situácií sú pre potreby ŽSR vypracované plány havarijných opatrení. 

5. Vplyvy na biotu 

Vplyvy počas výstavby 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude súčasné železničné teleso nahradené 
novým železničným zvrškom a spodkom, tlak bude preto vyvolaný najmä na vegetačný kryt 
v mieste situovania dotknutého traťového úseku a v jeho bezprostrednom susedstve. Dotknuté 
biotopy budú na niektorých miestach úplne deštruované (v miestach trvalého umiestnenia 
niektorých stavebných objektov a v miestach prístupových komunikácií), na iných miestach 
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môže prísť k ich degradácii. Dočasne potrebné plochy pre výkon stavebných prác budú po ich 
skončení prinavrátené do pôvodného stavu.  

Za najvýznamnejší nepriaznivý vplyvy na flóru a faunu dotknutého územia možno označiť 
priamu likvidáciu súčasnej vegetácie formou výrubu nelesnej drevinovej vegetácie na násype 
železničného telesa a v jeho bezprostrednom okolí. Výrub drevín pozdĺž trate v určitom 
rozsahu je nevyhnutný, nakoľko vzrastlá náletová zeleň svojou polohou priamo ohrozuje 
prevádzkovú bezpečnosť železničnej prepravy, zamedzuje prístupu záchranných zložiek 
a v niektorých úsekoch priamo zasahuje do železničného násypu a rozrušuje zemné teleso. 
Súvislá vzrastlá vegetácia súčasne bráni vykonať rekonštrukciu oboch traťových koľají.  

Keďže stavba prechádza CHVÚ Dolné Považie (úsek medzi zastávkou Jatov až za 
železničiarsky domček s rampami v ŽST Tvrdošovce, odbočka poľnej cesty na osadu 
Jánošíkovo) a pozdĺž železničného násypu bola zistená prítomnosť hniezdisk a potravných 
biotopov významných druhov vtákov a tiež mokradí lokálneho významu, rozsah výrubu drevín 
bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy a miestne príslušnou ŠOP SR – Správa 
CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy. Pre stavbu bolo vydané tiež odborné stanovisko č. OU-

NR-OSZP1-2019/035658-2 zo dňa 5.11.2019 v zmysle § 28 ods. 4) zákona č. 543/2002 Z. z., 
ktoré pre minimalizáciu negatívnych vplyvov na predmety ochrany tohto územie obmedzilo 
pôvodne navrhovaný rozsah výrubu v tomto území po hranicu stavebných úprav žel. spodku, 

resp. po koniec konštrukcií odvodnenia nachádzajúcich sa popri trati. Uvedené fakty boli 
zohľadnené aj v konaní v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

v ktorom bol príslušný orgán ochrany prírody OÚ Nové Zámky požiadaný o súhlas na výrub 
drevín. Súčasťou konania bola tvaromiestna obhliadka v predmetnom území za prítomnosti 
zástupcu ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy, na ktorej boli určené presné polohy lokalít výskytu 
chránených druhov a mokradí a boli dohodnuté bližšie podmienky, za ktorých dodržania je 
možné nevyhnutný výrub drevín uskutočniť. Záverom konania OÚ vydal listom č. OU-NZ-

OSZP-2019/001870-05-Ko zo dňa 22.10.2019 Obmedzenie výrubu drevín, ktoré sumarizuje 
dohodnutý rozsah a podmienky nevyhnutného výrubu, predovšetkým: 

- v časti trate vedenej CHVÚ Dolné Považie budú odstránené len tie dreviny, ktoré 
bezprostredne ohrozujú železničnú trať a zachované budú tie vzrastlé stromy a kry, 

ktoré nezasahujú do svahov telesa trate, 
- výrub drevín sa uskutoční v rozsahu vyznačenom na mapových podkladoch, ktoré sú 

súčasťou rozhodnutia, v šírke cca od 8 do 12 m od trate, 
- výrub drevín bude potrebné vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu stávajúcich drevín, 
- výrub drevín bude uskutočnený len mimo vegetačného a hniezdneho obdobia od 01.09 

do 01.03. bežného kalendárneho roka, čím nebudú dotknuté záujmy ochrany 
chránených druhov (v prípade, že výruby z istých príčin nebude možné realizovať 
v tomto období, túto vec je potrebné konzultovať s OÚ Nitra, Odborom starostlivosti o 
životné prostredie a so ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy), 

- zachovaný bude porast agátov bielych na úrovni skládky TKO v k. ú. Tvrdošovce, kde 
sa nachádza kolónia havranov čiernych, 

- zachovaný bude topoľový porast, ktorý je súčasťou projektovej lokality Life redfoot – 

Tvrdošovce ŠOP SR kde sú inštalované hniezdne polobúdky pre sokolov 
červenonohých. 
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Obr. Vyznačenie hranice, za ktorou sa neodporúča vykonať výrub drevín popri trati (Lengyel, 08/2019) 

okraje kolónií havranov riečnych (kolónia č. 2 agátový porast a kolónia č. 1 topoľový lesík) 

 

Ako pozitívny vplyv možno označiť súčasné odstránenie nepôvodných inváznych druhov 
rastlín hojne prítomných pozdĺž telesa trate. Ich likvidácia bude prebiehať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 150/2019 Z. z. a zákona č. 543/2002 Z. z. 

Menej významnými vplyvmi na flóru a faunu dotknutého územia budú zvýšená prašnosť na 
stavenisku a v jeho blízkosti, zvýšené množstvo emisií produkované stavebnými 
mechanizmami a prípadná priama mortalita drobných živočíšnych druhov spôsobená strojnými 
mechanizmami a staveniskovou dopravou. 

Realizáciou stavebných prác môže dôjsť k vnášaniu inváznych druhov na plochy stavby a do 
jej bezprostredného okolia. Toto riziko bude minimalizované zamedzením nadbytočného 
presúvania zeminy, ktorá môže byť zdrojom šírenia nepôvodných druhov. 

Vplyvy počas prevádzky  

V období prevádzky zrekonštruovaného traťového úseku nie je predpoklad nových 
negatívnych vplyvov na vegetáciu dotknutého územia. Železničná doprava bude i naďalej 
pôsobiť ako potenciálny zdroj neúmyselného šírenia inváznych a expanzívnych druhov rastlín 
a dotknutý železničný úsek bude i naďalej líniovou bariérou pre migráciu živočíšnych druhov.  

6. Vplyvy na krajinu 

Vplyvy na krajinnú štruktúru 

Navrhovaná zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii vybraného úseku existujúcej železničnej 
trate, nedôjde k zmene využívania územia ani k zmenám krajinnej štruktúry dotknutého 
územia. V lokálnom rozsahu budú z územia odstránené niektoré antropogénne prvky 
(prístrešky v zastávke Jatov), resp. budú do územia nové antropogénne prvky doplnené (nové 
prvky železničnej infraštruktúry). Nové prvky však budú umiestňované na železničné pozemky, 

k zmenám krajinnej štruktúry mimo železničných plôch nedôjde. 

Vplyvy na krajinný obraz 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa výškové ani smerové vedenie železničnej trate 
v dotknutom úseku výrazne nezmení, do územia nebudú umiestnené nové vizuálne 
dominantné prvky.  

Takmer na celom dotknutom traťovom úseku je pozdĺž trate vytvorený koridor vzrastlej 

drevinovej vegetácie, ktorý zabraňuje viditeľnosti trate zo širšieho okolia. Aj keď sa v rámci 
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zmeny navrhovanej činnosti uvažuje s nevyhnutným výrubom drevín, nedôjde k odstráneniu 
vonkajších línií vegetácie, čím sa z pohľadu pozorovateľa súčasný stav v území nezmení.   

V rámci projektu sa uvažuje tiež s odstránením súčasných nástupíšť v zastávke Jatov a 

s odstránením schátraných prístreškov pre cestujúcich. V súčasnosti zastaraný, čiastočne 
ošarpaný priestor železničnej zastávky tak spolu s novými nástupišťami, novými prístreškami 
pre cestujúcich a vizuálnym informačným a smerovým systémom nadobudne súčasnejší 
nádych a modernejší vzhľad.  

Navrhovanou rekonštrukciou železničného spodku a zvršku, výmenou trakčných stožiarov, 
sanáciou a opravou mostných telies, výmenou priecestných konštrukcií na dotknutých 
priecestiach a obnovou ďalších súvisiacich prvkov železničnej infraštruktúry dôjde 
k skvalitneniu celkového stavu trate a k zvýšeniu celkovej estetiky prostredia.   

Vplyvy na ekologickú stabilitu krajiny 

Keďže hodnotená zmena činnosti nepredstavuje v území nový prvok, ekologická stabilita 

dotknutého územia nebude realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zásadne ovplyvnená. 
K čiastočnému zníženiu ekologickej stability dôjde v dôsledku poklesu podielu zelene 
uskutočnením výrubu drevín.  

Realizácia stavby priamo zasiahne prvok územného systému ekologickej stability – regionálne 
biocentrum Panské lúky. K priamym zásahom do biocentra nedôjde, negatívne vplyvy na jeho 

stav budú najmä dočasného charakteru a budú spočívať v nepriamom ovplyvnení prítomných 
druhov zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou počas výkonu stavebných prác. K trvalým zmenám 

funkčnosti biocentra realizáciou navrhovaných prác nedôjde.  

7. Vplyvy na chránené územia 

Hodnotená stavba je situovaná v území, na ktorom platí 1. (všeobecný) stupeň ochrany prírody 
a krajiny v zmysle zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov.  

Zmena navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do žiadneho veľkoplošného ani maloplošného 
chráneného územia.  

Zmena navrhovanej činnosti svojím trasovaním v úseku zastávky Jatov – ŽST Tvrdošovce 
prechádza cez CHVÚ Dolné Považie, ktoré bolo vyhlásené na ochranu prítomnosti niektorých 
významných druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich hniezdenia a rozmnožovania. 
Keďže súčasťou stavby je nevyhnutný výrub drevín predstavujúcich hniezdne možnosti 

chránených druhov a tiež zásahy do mokraďných lokalít, ktoré boli identifikované ako potravné 
a hniezdne biotopy niektorých chránených a kritériových druhov vtákov, realizáciou projektu 
dôjde k zníženiu podielu vhodných biotopov pre druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ. 

Pre zmenu navrhovanej činnosti bol v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov príslušný orgán ochrany prírody OÚ 
Nitra požiadaný o odborné stanovisko, či stavba bude mať významný vplyv na CHVÚ Dolné 
Považie. V rámci konania bola o stanovisko požiadaná ŠOP SR a bolo vykonané ústne 
prerokovanie spojené s terénnou obhliadkou za prítomnosti viacerých zástupcov ŠOP SR 
a ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy. Pôvodne plánovaný výrub drevín bol na základe výsledkov 
rokovania zredukovaný tak, aby boli neboli dotknuté významné hniezdne a potravné biotopy 
chránených a kritériových druhov vtákov - dohodnuté bolo: 
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- zachovanie porastu agátov bielych na úrovni skládky TKO Tvrdošovce s výskytom 
kolónie havranov čiernych a zalietavania sokola červenonohého,  

- zachovanie projektovej lokality Life redfoot – Tvrdošovce v topoľovom lesíku popri trati, 
kde sa nachádza veľká kolónia havranov čiernych a hniezdne polobúdky pre malé 
druhy sokolov inštalované ŠOP SR a RPS v rámci daného projektu, 

- zachovanie tých vzrastlých stromov a krov v úseku spadajúceho do CHVÚ Dolné 
Považie, ktoré priamo nezasahujú do svahov a samotnej železničnej trate z dôvodu 
výskytu hniezdiacich párov druhov ďateľ hnedkavý, penia jarabá a pŕhľaviar 
čiernohlavý, 

- výrub drevín bude uskutočnený len mimo vegetačného a hniezdneho obdobia od 01.09 

do 01.03. bežného kalendárneho roka, čím nebudú dotknuté záujmy ochrany 
chránených druhov. 

OÚ Nitra vydal po úprave projektu listom č. OU-NR-OSZP1-2019/035658-2 zo dňa 5.11.2019 
rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať samostatne alebo v kombinácii 
s iným plánom alebo projektom významný vplyv na CHVÚ Dolné Považie. Kópia stanoviska je 
prílohou č. 2 predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

Pre minimalizáciu zásahov do územia mimo trate v úseku vedenom v CHVÚ Dolné Považie 
medzi ŽST Tvrdošovce a zastávkou Jatov je tiež navrhované rekonštrukčné práce vrátane 
súvisiacej dopravy vykonávať priamo zo železničnej trate, bez budovania prístupovej cesty. 

V blízkosti dotknutého úseku trate leží tiež ÚEV Panské lúky. Zmena navrhovanej činnosti 
priamo do tohto územia nezasiahne a nebude generovať také vplyvy, ktoré by významne 
negatívne ovplyvnili predmety ochrany v tomto území.  

Pozdĺž železničnej trate boli zistené tiež viaceré lokálne významné mokrade (zamokrené 
územia), ktoré svojou blízkosťou k trati ohrozujú stabilitu jej násypového telesa a preto je 

v rámci zmeny navrhovanej činnosti v celom dotknutom traťovom úseku uvažované 
s opatreniami na zabezpečenie jeho stability - s vybudovaním pozdĺžneho odvodnenia trate 
a tzv. priťažovacích lavíc v kritických lokalitách. Mokraďné lokality tak budú v nevyhnutnej 

miere stavebnými prácami priamo zasiahnuté. Pre zmenu navrhovanej činnosti bol príslušným 
orgánom ochrany prírody OÚ Nitra vydaný súhlas podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. 
na zmenu stavu mokrade č. OU-NR-OSZP1-2020/007075-010 zo dňa 13.1.2020. Pre 

minimalizáciu negatívneho ovplyvnenia týchto lokalít stavebnou činnosťou bolo dohodnuté 
zachovanie v pôvodnom stave minimálne ich častí nachádzajúcich sa na periférii od svahu 
železničného telesa a tiež využitie prirodzených (prírodných) materiálov stabilných 
v mokraďnom prostredí (zemina, štrk, štrkopiesky, riečne štrkovité sedimenty a pod.) na 

stabilizáciu pôdy v týchto lokalitách.  

Dotknutý úsek železničnej trate nezasahuje žiadnu chránenú vodohospodársku oblasť, vplyvy 
na tieto územia neboli identifikované.  

8. Vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity 

Predmetom prekladaného oznámenia o zmene je rekonštrukcia železničnej trate v úseku 
Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce Smolenice, ktorá je trasovaná prevažne mimo zastavaných 
území dotknutých obcí.  

Vzhľadom na vzdialenosť najbližších trvale obývaných objektov (rodinné domy v obci 

Tvrdošovce vo vzdialenosti cca 80 m od trate) nie je predpoklad priameho významného 
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ovplyvnenia obyvateľstva dotknutých obcí realizáciou stavebných prác. Zvýšená hlučnosť 
a prašnosť bude len v miestach výkonu stavebných prác a v ich bezprostrednej blízkosti. Jej 

zdrojom budú mechanizmy realizujúce búracie, demontážne, zemné a stavebné práce 
a prejazdy koľajových vozidiel a nákladných automobilov s nevyhnutným strojným a 
materiálnym vybavením. Uvedené negatívne vplyvy budú obmedzené len na trvanie 

stavebných prác. 

Nepriamo bude počas výkonu stavebných prác obyvateľstvo ovplyvnené zvýšenou intenzitou 
dopravy na ceste I/75 a na miestnych komunikáciách. Prejazdy nákladných vozidiel 
a stavebných mechanizmov budú zdrojom hluku a emisií znečisťujúcich látok, najmä 
prachových častíc a výfukových plynov. Negatívne môže zvýšený pohyb staveniskovej 
dopravy ovplyvniť obyvateľov všetkých dotknutých obcí, nakoľko zo všetkých je možný prístup 
z cesty I/75 k dotknutému traťovému úseku. Uvedené negatívne vplyvy môžu byť 
minimalizované dobrou organizáciou práce a vhodne zvolenými opatreniami ako napr. 
prekrývaním prašných materiálov počas prepravy, čistením vozidiel a strojov pred vjazdom na 

verejné komunikácie a pod.  

Nakoľko dotknutým traťovým úsekom nie je úsek priamo vedený zastavanými časťami obcí, 
dotknuté obyvateľstvo nie je exponované hlukom generovaným železničnou prevádzkou 

v tomto úseku priam Nepriame ovplyvnenie obyvateľstva dotknutých obcí hlukom spočíva 
v prejazdoch vlakových súprav a koľajových vozidiel v nadväzujúcich traťových úsekoch 

vedených cez zastavané územia obcí. 

Nepriaznivý vplyv na dopravu po železnici bude mať etapa výstavby, ktorá vyvolá potrebu 
výluk na trati – pôjde o nevyhnutnú výluku jednej traťovej koľaje so zachovaním jednokoľajnej 
prevádzky železničnej trati. Zachovaná bude tiež funkčnosť železničnej zastávky Jatov, možný 
bude výstup aj nástup cestujúcich, avšak obsluhované bude vždy len jedno nástupište pri 
prevádzkovanej koľaji. Vyvolané obmedzenia železničnej dopravy v dotknutom úseku však 
budú dočasné, obmedzené len na etapu vykonávania stavebných prác v trvaní cca 13,5 
mesiaca.  

Počas výkonu prác na železničnom priecestí v žkm 124,001 bude nevyhnutné úplne 
uzatvorenie dotknutého priecestia. Keďže priecestie predstavuje jedinú prístupovú cestu do 
osady Kendereš (časť obce Jatov), bude v jeho susedstve v žkm 124,036 vytvorené náhradné, 
dočasné priecestie s dočasnou komunikáciou vedenou na násype ponad železničnú trať. 
Druhé dotknuté priecestie v žkm 126,790 bude počas výstavby priecestia a rekonštrukcie 
koľají dočasne uzatvorené, cestná doprava bude presmerovaná dočasnou obchádzkou cez 
obec Selice. 

Navrhovaná zmena činnosti spočívajúca v oprave nevyhovujúceho stavu železničnej 
dopravnej cesty nebude mať priamy vplyv na aktivity miestneho obyvateľstva.  

Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne zdravotné riziká. 

Navrhovaná zmena činnosti nezasiahne žiadne evidované kultúrne a historické pamiatky 
vyhlásené podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov, vplyv na kultúrne pamiatky nebol identifikovaný.  

V priestore stavby nie je známe žiadne archeologické alebo paleontologické nálezisko, resp. 
žiadna geologicky významná lokalita. V prípade archeologického nálezu pri vykonávaní 
stavebnej činnosti v území nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 
ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a v súlade s § 127 stavebného zákona oznámi nález 
Pamiatkovému úradu SR a vykoná nevyhnutné kroky na jeho ochranu až do rozhodnutia 
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stavebného úradu po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo 

Archeologickým ústavom SAV. 

Počas prevádzky zrekonštruovaného úseku trate nedôjde k zásadným zmenám súčasných 
vplyvov železničnej dopravy na miestne obyvateľstvo. Významné pozitívne vplyvy bude mať 
zmena navrhovanej činnosti na samotnú železničnú dopravu, keďže jej realizáciou dôjde 
k zvýšeniu traťovej rýchlosti v dotknutom úseku a skráteniu jazdných časov, zvýšeniu 
bezpečnosti a plynulosti prepravy a v neposlednom rade k zníženiu nárokov trate na údržbu 
a opravy. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti možno považovať vplyvy na 
dopravu za najvýznamnejšie.  

Rekonštrukciou zastávky Jatov dôjde k vybudovaniu nových nástupísk, ktoré budú vyhovovať 
súčasným nárokom bezpečnosti a umožnia pohodlný nástup a výstup cestujúcich vrátane 
osôb so zníženou pohyblivosťou. Súčasná úprava priestorov pre osoby so zníženou 
schopnosťou orientácie a so zrakovým postihnutím zvýšia bezpečnosť cestujúcej verejnosti. 
Doplnenie prístreškov, nového osvetlenia a vizuálneho informačného systému zvýšia komfort 
a kultúru cestovania. 

Zabudovaním nového železničného zvršku s pružným bezpodkladnicovým upevnením 
koľajníc skrutkového typu na železobetónových podvaloch, zvarením koľaje do bezstykovej 
koľaje, vybudovaním železničného spodku zo štrkodrvy s hrúbkou koľajového lôžka 0,35 m 

a inštaláciou celogumových priecestných konštrukcií v miestach dotknutých železničných 
priecestí dôjde k určitému zníženiu hlučnosti traťovej prevádzky.  

Pozitívnym vplyvom bude tiež obmena súčasných opotrebovaných a zastaraných prvkov 
železničnej infraštruktúry a ich nahradenie novými, modernými prvkami, čím dôjde k zlepšeniu 
vizuálneho vnímania technického diela a k zvýšeniu estetiky prostredia, predovšetkým 
v priestore zastávky Jatov, kde je najväčšia koncentrácia verejnosti.  

Počas bežnej prevádzky nie sú očakávané nepriaznivé vplyvy zrekonštruovaného úseku 
dotknutej železničnej trate na životné prostredie. K nepriaznivému ovplyvneniu zložiek 
životného prostredia môže dôjsť v prípade úniku znečisťujúcich látok následkom 
nepredvídaných havarijných udalostí, ktoré bude snaha minimalizovať prijatými opatreniami a 
dodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

9. Kumulatívne a synergické vplyvy  

Pri komplexnom zvážení potenciálnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na dotknuté 
územie z pohľadu jeho prírodných, krajinných i socioekonomických zložiek, bola identifikovaná 
vzájomná kumulácia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti spočívajúca predovšetkým 
vo vzájomnom spolupôsobení vplyvov generovaných vykonávaním stavebných prác 
v aktuálnych miestach realizácie stavby a v celkovému príspevku ku skvalitneniu železničnej 
dopravy v území: 

- Pôsobenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na dotknuté životné 
prostredie je spojené s etapou výstavby. Výraznejšie budú pôsobiť najmä zvýšenie 
hlučnosti a prašnosti vykonávaním prác a zvýšenie intenzity cestnej dopravy na 
komunikáciách v trasách určených pre výstavbu. Uvedené vplyvy, ako dopady 

viacerých súčasne prebiehajúcich typov stavebných zásahov, budú kumulované 
v aktuálnych miestach výkonu stavebných prác. Predpokladané vplyvy generované 
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v tejto fáze budú však mať dočasný charakter, pôsobiť budú len počas realizácie 
rekonštrukčných prác.  

- Skvalitnenie železničnej dopravy bude významným pozitívnym vplyvom zmeny 
navrhovanej činnosti. Rekonštrukcia trate prinesie skvalitnenie dopravnej cesty, zrýchli 
železničnú dopravu, zvýši jej bezpečnosť a prispeje k jej zatraktívneniu. Vyššia 
technická vybavenosť železničnej trate zároveň zníži negatívne pôsobenie železničnej 
prevádzky na okolité prostredie a súčasne zníži nároky na jej údržbu. 

Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom významných negatívnych vplyvov 
s kumulatívnym pôsobením, ktoré by mali za následok podstatné zhoršenie stavu dotknutého 
životného prostredia alebo zdravia dotknutých obyvateľov.  

Z hľadiska funkčnej súvislosti sú pre zmenu navrhovanej činnosť zaujímavé viaceré projekty 
pripravované navrhovateľom : 

- „ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č. 3 - projektová dokumentácia“, 
- „ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou rekonštrukcia výhybiek č.14,15,16,17,18,19,20“, 
- „Štandardy železničných tratí a stavieb OR Trnava – ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia 

VB a prislúchajúcich objektov – projektová dokumentácia“, 
- „ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2“. 

Prvé tri spomínané stavby nie sú v priamej priestorovej súvislosti s navrhovanou zmenou 

činnosti. Súčasne sa všetky tieto stavby týkajú bodových zmien (rekonštrukcií v miestach 

železničných staníc a obnovy výpravnej budovy), ktoré svojím rozsahom nebudú vplývať a 

nezasiahnu do rozsahu uvažovanej zmeny navrhovanej činnosti.  

Posledná uvedená stavba sa týka rekonštrukcie železničnej trate v úseku ŽST Palárikovo - 
ŽST Nové Zámky, ktorý je nadväzujúcim úsekom k dotknutému traťovému úseku ŽST Trnovec 
nad Váhom - Tvrdošovce. Súčasne svojím obsahom predstavuje analogický účel a rozsah 
prác, ako sú uvažované pri predmetnej zmene navrhovanej činnosti. Generované v tomto 

úseku budú preto obdobné vplyvy na dotknuté životné prostredie. Potenciálnu kumuláciu 
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a uvedenej stavby možno zhrnúť nasledovne: 

- Keďže súčasťou uvažovaných prác je odstránenie dnes nevyhovujúceho stavu 
železničnej trate (železničného zvršku a spodku, výstroja dráhy, trakčného vedenia, 
technologického vybavenia a nefunkčných odvodňovacích prvkov), po realizácii oboch 
projektov môžeme hovoriť o významnom pozitívnom kumulatívnom vplyve na 
železničnú dopravu. Uskutočnením všetkých uvažovaných prác dôjde k zlepšeniu 
súčasného stavu železničnej trate 120 Štúrovo – Bratislava hlavná stanica, k skráteniu 
jazdných časov odstránením súčasných obmedzení a zvýšeniu bezpečnosti 
a plynulosti dopravy v celkovo dlhšom traťovom úseku. 

- Keďže oba z navrhovaných projektov spočívajú vo zvýšení technickej vybavenosti trate 
a v obnove prvkov železničnej infraštruktúry, ich realizáciou dôjde ku skvalitneniu stavu 
trate a k celkovému zvýšeniu estetiky prostredia. Vzhľadom na líniový charakter a 
nadväznú polohu projektov však vplyvy na krajinný obraz budú lokálneho charakteru, 
nedôjde k ich vzájomnej kumulácii. 

- Rekonštrukciou železničných zastávok nachádzajúcich sa na predmetných traťových 
úsekoch (zastávok Jatov a Ľudovítov) v rozsahu obnovy nástupíšť a verejného 
osvetlenia vrátane nových prístreškov dôjde ku komplexnejšiemu skvalitneniu 
prostredia cestujúcej verejnosti a k zvýšeniu jej bezpečnosti a ochrany pred 

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. 
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- Stavebné práce si v oboch úsekoch vyžiadajú určité dopravné obmedzenia, nakoľko 
budú vykonávané v priestore koľajiska. V prevádzkovej oblasti môže nastať vzájomný 
vplyv uvedených stavieb len v tom prípade, ak by sa obe stavby realizovali súčasne. 
Konkrétne môže dôjsť k zníženiu priepustnosti trate, t.j. pomalšie jazdy a menšia 
možnosť previezť požadovaný počet vlakov za 24 hod. V prípade, že realizácia oboch 
stavieb bude prebiehať v iných časových horizontoch, dôjde k  časovo dlhšiemu 
obmedzeniu železničnej prepravy na dotknutej trati Štúrovo – Bratislava. Keďže sa 
však jedná o dvojkoľajnú trať, stavebné práce je možné vykonávať so zachovaním 
dopravy na jednej traťovej koľaji, t.j. nedôjde k úplným traťovým výlukám a nevyhnutné 
dopravné obmedzenia tak nebudú významné.    

- V etape realizácie stavieb dôjde tiež k dočasnému zvýšeniu intenzít dopravy na 
priľahlých cestných komunikáciách z dôvodu prepravy stavebných materiálov 
a potrebných komponentov a odvozu odpadov. Dôjde tak k ovplyvneniu pohody 

a kvality života obyvateľov žijúcich pozdĺž prepravných trás. V prípade, že bude pri 
oboch projektoch prístup na stavenisko riešený z cesty I/75 zo smeru Šaľa – Trnovec 

nad Váhom – Tvrdošovce – Nové Zámky a projekty budú realizované súčasne, zvýši 
sa tlak generovaný staveniskovou dopravou na obyvateľov dotknutých obcí, resp. 

v prípade ich postupnej realizácie bude tento vplyv dlhšieho trvania. Uvedený vplyv 

však bude dočasného charakteru, jeho pôsobenie bude obmedzené na čas trvania 

stavebných prác.  
- Oba uvažované projekty vyvolajú tiež určité zásahy do bioty riešeného územia 

predovšetkým v oblasti pozdĺž železničnej trate v miestach prístupových trás, zariadení 
stavenísk a v okolí železničného telesa. Negatívne budú pôsobiť najmä potrebné 
výruby nelesnej drevinovej vegetácie pozdĺž oboch traťových úsekov. Vo výsledku tým 
dôjde k významnejšiemu zníženiu podielu zelene v dotknutom území a k väčšiemu 
zníženiu možností potravných a hniezdnych biotopov pre vtáctvo. Nakoľko však ide 

o náletovú vegetáciu ohrozujúcu železničné teleso a samotný výkon železničnej 
prevádzky, uvedené výruby drevín sú z pohľadu bezpečnosti železničnej prevádzky 
nevyhnutné.   

- Obe dotknuté traťové úseky ležia v oblasti s chráneným vtáčím územím Dolné 
Považie, zmena navrhovanej činnosti v krátkom úseku toto CHVÚ priamo križuje. 
CHVÚ bolo vyhlásené na ochranu podmienok prežitia a rozmnožovania viacerých 
druhov vtákov a zabezpečenia priaznivého stavu biotopov týchto druhov. 
V poľnohospodárskom type krajiny, akým dotknuté územie je, predstavujú vzrastlé 
dreviny a ich skupiny jednu z možností potravného a hniezdneho biotopu mnohých 
vtáčích druhov. Keďže oba projekty uvažujú s nevyhnutným výrubom drevín pozdĺž 
dotknutých traťových úsekov, ich realizáciou dôjde ku kumulovanému zníženiu podielu 
biotopov vhodných pre viaceré druhy vtáctva. K uvažovaným výrubom drevín je preto 
potrebné pristúpiť zodpovedne a minimalizovať aj ich príspevok k zníženiu podielu 

vhodných biotopov pre chránené druhy vtáctva.  

Z hľadiska  priestorovej súvislosti je zmena navrhovanej činnosť vo väzbe na pripravované 
projekty vybudovania optickej siete „INS_FTTH_ŠAĽA_06_Trnovec nad Váhom“ a 
„INS_FTTH_ŠAĽA_06_Trnovec nad Váhom_transport“. Miesta zásahov do ochranného 
pásma dráhy, resp. miesta križovania železničnej trate navrhovanými káblovými vedeniami 
v rámci uvedených projektov sa nachádzajú mimo dotknutého traťového úseku, ktorý je 
predmetom Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Ani jeden z uvedených projektov 
nebude mať vplyv na železničnú dopravu, prevádzka na dráhe nebude obmedzená ani 
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ohrozená počas ich realizácie ani prevádzky. Kumulatívne vplyvy uvedených stavieb 
s pripravovanou zmenou navrhovanej činnosti neboli identifikované.  

Pri zvážení kumulácie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a ďalších relevantných, známych 
pripravovaných činností nie je predpoklad vzniku takých vplyvov, ktoré by pri vzájomnom 
pôsobení boli zdrojom významných trvalých negatívnych vplyvov na životné prostredie 
dotknutého územia alebo na miestne obyvateľstvo.  

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 

Názov zmeny navrhovanej činnosti 

ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č.2 

Základné údaje o navrhovateľovi 

Železnice Slovenskej republiky  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

IČO 31 364 501 

Umiestnenie navrhovanej činnosti 

Kraj Okres Obce Katastrálne územia 

Nitriansky Šaľa Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 

Jatov Jatov 

Nové Zámky Tvrdošovce Tvrdošovce 

Stručný opis zmeny navrhovanej činnosti 

Cieľom rekonštrukcie dotknutého úseku železničnej trate je dosiahnutie normových 
parametrov a predpísaných štandardov železničnej dopravnej cesty, zaistenie dlhodobej 
bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti, 
zníženie rozsahu a nákladov údržby a v neposlednom rade aj zvýšenie traťovej rýchlosti zo 
súčasných 120 km/h na rýchlosť 140 km/h. 

Rekonštruovaný úsek tvorí traťový úsek od nžkm 120,520 po nžkm 130,072 s dĺžkou 9,572 km.  

V medzistaničnom úseku dvojkoľajnej trate ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce dôjde 
k rekonštrukcii trate s obnovou koľajového zvršku a spodku. Do železničného zvršku budú 
zabudované koľajnice s pružným bezpodkladnicovým upevnením na železobetónových 
podvaloch zvarené do bezstykovej koľaje. V oblasti dotknutých mostných objektov 
a v prechodovej oblasti pred a za mostami budú podvaly opatrené podpodvalovými 
podložkami. Zriadené bude nové koľajové lôžko s min. hrúbkou pod spodnou plochou podvalu 
0,35 m, príp. s osadením podpodvalových podložiek. V celom traťovom úseku bude 
vybudované pozdĺžne odvodnenie železničného telesa, voda bude odvedená systémom 
trativodov a pozdĺžnych priekop na priľahlý terén. V miestach, kde dochádza ku kritickému 
zamokreniu územia, sa násypové železničné teleso zabezpečí tzv. priťažovacími lavicami 
vytvorenými z výzisku pôvodného koľajového lôžka. Vľavo od osi koľaje č. 2 bude vybudovaná 
nová káblová chráničková trasa.  

Vybudované bude nové trakčné vedenie s umožnením rýchlosti 160 km/h vrátane nových 
základov a trakčných stožiarov, výzbroje stožiarov a výmeny trolejového drôtu a nosného lana. 
Riešené bude tiež ukoľajnenie vodivých konštrukcií a elektrických inštalácií umiestnených 
v zóne vrchného trolejového vedenia a zóne zberača prúdu.  
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Zabezpečená bude úprava a obnova traťového zabezpečovacieho zariadenia vrátane 
príslušnej kabelizácie. Nahradené budú všetky návestidlá a prípojné laná ku koľajniciam 
v riešenom úseku a vykonané budú tiež úpravy rozvodu diaľkového ovládania odpájačov 
v ŽST Trnovec nad Váhom, v ŽST Tvrdošovce a pri spínacej stanici. Realizovaná bude tiež 
úprava priecestných zabezpečovacích zariadení v km 124,001 a v km 126,790, súčasné 
zabezpečovacie zariadenia sa nahradia novým reléovo-elektronickým priecestným 
zabezpečovacím zariadením, osadené tu budú nové výstražníky s aktívnou signalizáciou 
a celé závory jednoduché (prvé priecestie) alebo dvojité (druhé priecestie). Vnútorná výstroj 
sa umiestni do technologických skríň do nových betónových domčekov. 

Súčasťou rekonštrukčných prác je preloženie existujúcej optickej kabelizácie do novej 
chráničkovej trasy vrátane jej doplnenia a výmeny vonkajších telefónnych objektov. Potrebná 
bude tiež úprava a preložka káblového rozvodu napájajúceho priecestné zabezpečovacie 
zariadenia. Z dôvodu navýšenia výkonu zabezpečovacieho zariadenia na priecestí v km 

124,022 bude demontovaná bude tiež existujúca trafostanica.  

Súčasné nástupiská na zastávke Jatov budú odstránené a budú nahradené novými 

nástupiskami ukončenými na rampou, resp. oceľovými schodmi. Súčasne tu bude vybudované 
nové osvetlenie LED svietidlami na sklopných prírubových stožiaroch a nový vizuálny 

informačný systém. Riešená bude tiež úprava priestorov nástupísk pre  osoby so zníženou 
schopnosťou orientácie a osoby so zrakovým postihnutím. Na ochranu cestujúcej verejnosti 
pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi budú na oboch nástupiskách vybudované nové 
prístrešky, jestvujúce prístrešky budú demontované.   

Zrekonštruované budú všetky mostné objekty (most v žkm 120,533, most v žkm 125,080 
a most v žkm 125,080) na danom úseku trate v rôznych rozsahoch v závislosti od ich zistených 
nedostatkov.  

Jestvujúce priecestné konštrukcie na priecestiach v žkm 124,001 a 126,790 na danom 

traťovom úseku sa odstránia a nahradia novými. Priecestia budú tvorené celogumovými 
priecestnými konštrukciami. Križujúce pozemné komunikácie budú upravené v nevyhnutnom 

rozsahu. 

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy 

Potrebné vstupy sa týkajú predovšetkým etapy výstavby navrhovanej zmeny činnosti. Po 
uvedení zrekonštruovanej železničnej trate do prevádzky sa nároky na zabezpečovanie jej 
bežných opráv a údržby oproti súčasnému stavu v zásade nezmenia.  

Rekonštrukcia trate bude prebiehať v koridore existujúceho železničného telesa, na 
pozemkoch ŽSR. Dočasné zábery mimo železničných pozemkov budú potrebné len pre 

umiestnenie dočasného priecestia počas úprav priecestnej konštrukcie a koľaje v susedstve 

dotknutého priecestia v žkm 124,001. K záberom lesnej ani poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 

Pri realizácii stavby bude využívaný iba vyznačený obvod staveniska a nebude zasahované 
do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. Po ukončení stavebných prác budú všetky 
dočasne dotknuté plochy a priestranstvá uvedené do pôvodného stavu. 

Nevyhnutný bude výrub drevín pozdĺž celého dotknutého úseku trate, nakoľko dreviny 
zasahujú do zemného násypu, rozrušujú zemné teleso, narušujú systém odvodnenia trate, 
zamedzujú prístupu záchranných zložiek a ohrozujú bezpečnosť prevádzky na trati.   

Zmena navrhovanej činnosti si vyžiada demontáž železničného zvršku oboch traťových koľají 
vrátane výhybiek, železničného spodku a trakčného vedenia. V železničnej zastávke Jatov 
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budú odstránené konštrukcie jestvujúcich nástupísk a pôvodné prístrešky, ktoré sú 
v nevyhovujúcom a značne degradovanom stave.  

Výstavba navrhovanej činnosti si vyžiada vodu na vodu na úžitkové a technologické účely 
v rámci zariadení stavenísk a na pitnú vodu pre prítomných zamestnancov stavby. Presné 
nároky na potrebu vody počas výstavby budú určené zhotoviteľom stavby.  

Stavebná činnosť si vyžiada stavebné suroviny zodpovedajúce charakteru stavby, 
predovšetkým násypové kamenivo, zeminu do násypov, piesok, oceľ, betónové zmesi, 
betónové podvaly, koľajnice, železobetónové konštrukcie, inštalačný materiál, káble a i. 

Nároky stavby na surovinové zdroje budú znížené snahou opätovného využitia niektorých 
vyzískaných surovín a materiálov.  

V období výstavby budú nároky na spotrebu elektrickej energie závisieť od využívaných 
technológií, ktoré budú určené vybraným zhotoviteľom stavby. Súčasťou rekonštrukcie 
železničnej trate je obnova trakčného vedenia v dotknutom úseku vrátane zmeny spôsobu 

napájania trolejového vedenia. V zastávke Jatov bude vybudované nové osvetlenie LED 
svietidlami na sklopných stožiaroch. Dôjde k zmene pripojenia osvetlenia a priecestných 
zabezpečovacích zariadení – vybudovaná bude nová prípojka z rozvádzača NN trafostanice 
spínacej stanice.  

Ako prístupové trasy k priestorom zariadenia staveniska a do obvodu stavby bude zhotoviteľ 
stavby môcť využívať cestnú sieť v okolí miesta stavby, ako aj železničnú trať. Realizácia 
rekonštrukcie bude prebiehať pri čiastočnom obmedzení železničnej dopravy v dotknutom 

medzistaničnom úseku (vylúčenie jednej traťovej koľaje) v celkovom trvaní 13,5 mesiacov 

(plus 4 mesiace zimná prestávka).  

Súčasťou rekonštrukcie železničnej trate je tiež rekonštrukcia dotknutých priecestí v km 

124,001 a km 126,790 - priecestia budú zrekonštruované v ich pôvodných polohách, pričom 
budú použité nové rozoberateľné gumové priecestné konštrukcie.  

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti 

Výstavba zmeny navrhovanej činnosti vyvolá dočasné zníženie kvality ovzdušia na stavenisku 
a v jeho bezprostrednom okolí. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia budú mechanizmy 
vykonávajúce búracie, zemné a stavebné práce, zemníky a recyklačné základne a 
tiež nákladné automobily prepravujúce suroviny a materiály. Súčasťou stavby nie je žiadny 
nový stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia. 

Stavebné práce budú zdrojom technologických odpadových vôd a odpadových vôd 
z povrchového odtoku. V rámci rekonštrukcie trate bude vybudovaný nový systém odvodnenia 
železničného telesa formou trativodov a pozdĺžnych priekop so zaústením vôd na priľahlý 
terén. Zabezpečené bude odvodnenie nových nástupísk v zastávke Jatov a nových 

prístreškov pre cestujúcich. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku jestvujúcich mostov a 
priecestí sa v zásade nebude meniť, pri mostoch bude doplnené rubové odvodnenie. 

Realizáciou stavby sa predpokladá vznik viacerých druhov odpadov tvorených prevažne 
prebytočným materiálom z búracích, demontážnych a zemných prác. Predpokladá sa 
predovšetkým produkcia nasledovných druhov odpadov: zemina a kamenivo, štrk zo 
železničného zvršku, betón, tehly, zmiešaný odpad, bituménové zmesi (asfalt), železo a oceľ, 
zmiešané kovy, káble, vyradené zariadenia, plasty a pod. Vzniknuté odpady budú sústredené 
na stavebných dvoroch v obvode staveniska, po vytriedení budú odovzdané osobám 
oprávneným na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Miesto odvozu stavebného 
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odpadu a vyťaženého materiálu bude spresnené vybraným dodávateľom stavby pred 
zahájením stavebnej činnosti. Vybraný stavebný odpad môže byť prípadne recyklovaný 
priamo na stavbe s využitím mobilného drviča. 

Počas výstavby budú zdrojom hluku v území najmä využívané stavebné mechanizmy, činnosti 
sprevádzajúce stavebné postupy a súvisiaca staveniskovú doprava. Počas prevádzky 
zrekonštruovanej železničnej trate sa charakter zdrojov hluku v porovnaní so súčasným 
stavom v zásade nezmení, dôsledkom rekonštrukcie dôjde k zníženiu hlučnosti súčasnej 
prevádzky priamo pri zdroji výmenou železničného zvršku za zvršok s pružným 
bezpodkladnicovým upevnením koľajníc na železobetónových podvaloch, zvarením koľaje do 
bezstykovej, vybudovaním nového žel. spodku s hrúbky min. 0,35 m a inštaláciou celogumovej 
konštrukcie na dotknutých priecestiach. Dotknutý úsek železničnej trate neprechádza priamo 
cez zastavané územia dotknutých obcí, miestne obyvateľstvo nebude výrazne exponované 
hlukom generovaným stavebnými prácami alebo železničnou prevádzkou.  

Údaje o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva  

Stavba svojím rozsahom, charakterom a umiestnením nebude zdrojom významných 
negatívnych vplyvov na dotknuté životné prostredie vrátane obyvateľstva. 

Vplyvy počas výstavby 

Vplyvy na geomorfologické pomery neboli identifikované. Pozitívne bude odstránenie 
súčasného štrkového lôžka a železničného zvršku a spodku, ktoré môžu byť znečisteného 
ropnými látkami, príp. fekálnym znečistením. Realizáciou rekonštrukcie trate dôjde len 
k zásahom do povrchových vrstiev horninového prostredia. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná primárne v koridore jestvujúceho telesa trate 
na pozemkoch ŽSR, k novým trvalým záberom pôdy nedôjde. K dočasným záberom pôdy 
dôjde len pre výstavbu dočasného priecestia a dočasnej komunikácie v km 124,036. 

Rekonštrukcie nevyvolajú zásahy do poľnohospodárskej ani do lesnej pôdy. Po ukončení 
stavebných prác budú všetky dotknuté plochy a priestranstvá uvedené do pôvodného stavu. 
Vplyv na pôdy bol vyhodnotený ako nevýznamný.  

V období vykonávania rekonštrukčných prác dôjde prechodne k lokálnemu znečisteniu 
ovzdušia zvýšenou prašnosťou v dôsledku vykonávania zemných a búracích prác a produkcie 

výfukových plynov zo staveniskovej dopravy a využívania motorových stavebných 
mechanizmov. Rovnako prechodne bude zvýšená hlučnosť v dotknutom území. Pôjde 
o negatívny vplyv s malou významnosťou vzhľadom na dočasnosť jeho trvania a vzdialenosť 
najbližších trvalo obývaných objektov.  

Stavba si vyžiada nepriame zásahy do vodných tokov Trnovecký kanál, Dlhý kanál a Cabajský 
potok, ktoré železničná trať križuje mostnými objektmi určenými na rekonštrukciu. 
Rekonštrukcia dotknutých mostov cez Dlhý kanál a Cabajský potok bude spočívať len v ich 
nevyhnutných opravách a sanáciách, nedôjde k zmenám šírky mostných otvorov ani 
k zmenám polohy spodných stavieb. Rekonštrukcia mosta cez Trnovecký kanál uvažuje tiež 

s opravou opevnenia koryta toku v mostnom poli č. 2. Po vybudovaní opevnenia sa priľahlý 
terén plynulo napojí na zriadené opevnenie. Počas stavebných prác budú minimalizované 
zásahy do koryta vodného toku mimo hraníc stavebných úprav. 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude tlak vyvolaný najmä na vegetačný kryt 
v mieste situovania dotknutého traťového úseku a v jeho bezprostrednom susedstve. Za 
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najvýznamnejší nepriaznivý vplyvy na flóru dotknutého územia možno označiť priamu 
likvidáciu súčasnej vegetácie vrátane výrubu nelesnej drevinovej vegetácie pozdĺž celého 
dotknutého telesa trate. Pozitívnym vplyvom bude súčasné odstránenie nepôvodných 
inváznych druhov rastlín hojne prítomných pozdĺž telesa trate.  

Keďže činnosť spočíva v rekonštrukcii existujúceho železničného telesa, významné vplyvy na 
krajinnú štruktúru neboli identifikované. K miernemu zníženiu ekologickej stability krajiny dôjde 
v dôsledku poklesu podielu zelene uskutočnením výrubu drevín. Stavba si počas realizácie 
rekonštrukcie nevyžiada priame zásahy do prvkov územného systému ekologickej stability. 

Stavba nezasahuje do žiadnych veľkoplošných a maloplošných území chránených zákonom 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Stavba priamo 

prechádza  chráneným vtáčím územím Dolné Považie. Pozdĺž železničného telesa bola 

zistená prítomnosť hniezdisk a potravných biotopov chránených a kritériových druhov vtákov 
a tiež prítomnosť mokradí lokálneho významu.  

Najvýznamnejším vplyvom zmeny navrhovanej činnosti bude zníženie podielu zelene 
v dotknutom území navrhovaným výrubom drevín pozdĺž telesa trate a priame zásahy do 
potravných a hniezdnych biotopov niektorých chránených a kritériových druhov na lokalitách 
spadajúcich do CHVÚ Dolné Považie. Rozsah výrubu drevín bol preto prerokovaný 
s dotknutými orgánmi štátnej správy a miestne príslušnou ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a 
CHKO Dunajské luhy. Po dohode bol rozsah výrubu minimalizovaný len na nevyhnutne 
potrebné nároky z hľadiska zachovania bezpečnosti dopravy na dráhe a boli bližšie dohodnuté 
podmienky uskutočnenia výrubu. Pre stavbu boli vydané: 

- odborné stanovisko č. OU-NR-OSZP1-2019/035658-2 zo dňa 5.11.2019 v zmysle § 28 
ods. 4) zákona č. 543/2002 Z. z., že zmena navrhovanej činnosti nebude mať 
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na 
CHVÚ Dolné Považie, 

- obmedzenie výrubu drevín č. OU-NZ-OSZP-2019/001870-05-Ko zo dňa 22.10.2019, 

ktoré určuje rozsah výrubu a sumarizuje podmienky výrubu drevín, 
- súhlas č. OU-NR-OSZP1-2020/007075-010 zo dňa 13.1.2020 podľa § 6 ods. 5 zákona 

č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade, ktorý okrem povolenia na zásahy do 
mokradí pozdĺž telesa trate určuje podmienky týchto zásahov.  

Nakoľko dotknutý úsek železničnej trate neprechádza v blízkosti žiadnych trvalo obývaných 
objektov, nie je predpoklad priameho ovplyvnenia obyvateľstva dotknutých obcí realizáciou 
stavebných prác. Negatívne bude na pohodu a kvalitu života obyvateľov vplývať samotná 
stavebná činnosť, pohyb staveniskovej dopravy na ceste I/75 a tiež dočasné dopravné 
obmedzenia spojené s dočasným znížením priepustnosti trate (obmedzením prevádzky jednej 
traťovej koľaje) v celom trvaní stavebných prác po dobu 13,5 mesiacov a dočasným 
obmedzením cestnej dopravy v čase uzatvorenia priecestia v km 126,790 (obchádza cez obec 
Selice). Pozitívne môže dotknuté obyvateľstvo vnímať zvýšenie estetiky prostredia 
(zabudovaním moderných, progresívnych prvkov do telesa trate a skultúrnením priestoru 
železničnej zastávky Jatov) a zrýchlenie železničnej dopravy z dôvodu zvýšenia traťovej 
rýchlosti v danom úseku. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne zdravotné riziká. 

Rizikom počas výkonu stavebných prác je kontaminácia životného prostredia (predovšetkým 
pôdy a vody) v prípade úniku znečisťujúcich látok z obslužných zariadení a stavebných 
mechanizmov. Toto riziko bude minimalizované dodržiavaním prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov a technologických postupov na stavbe, prijatými opatreniami 
a dodržaním pracovnej disciplíny. 
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Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom významných negatívnych vplyvov 

s kumulatívnym pôsobením, ktoré by mali za následok podstatné zhoršenie stavu dotknutého 
životného prostredia alebo zdravia dotknutých obyvateľov. 

Vplyvy počas prevádzky 

Počas prevádzky zrekonštruovanej železničnej trate sa súčasné vplyvy železničnej prevádzky 
na dotknuté územie a obyvateľstvo v zásade nezmenia.  

Zrekonštruovaná železničná trať nebude počas svojej prevádzky generovať žiadne priame 
vplyvy na horninové prostredie alebo na pôdy. Železničná trať nebude zdrojom priamych 
negatívnych vplyvov na vody dotknutého územia vrátane premosťovaných vodných tokov, 
naopak, vybudovaním komplexného systému odvádzania odpadových vôd. bude znížené 
riziko kontaminácie okolitého prostredia. Samotné prejazdy vlakových súprav budú aj naďalej 
zdrojom neúmyselného šírenia inváznych a expanzívnych druhov rastlín, zdrojom prašnosti 

s dosahom do cca max. 70 m od telesa trate a zvýšených hlukových emisií. Nakoľko však 
dotknutý traťový úsek neprechádza zastavaným územím dotknutých obcí a žiadny trvalo 
obývaný objekt sa nenachádza ani v jeho blízkosti, pôjde naďalej o nevýznamné vplyvy.   

Dôsledkom zrealizovanej stavby dôjde k zníženiu hlučnosti súčasnej prevádzky priamo pri 
zdroji výmenou súčasného železničného zvršku s tuhým upevnením koľajníc na betónových a 
drevených podvaloch za zvršok s pružným bezpodkladnicovým upevnením koľajníc 
skrutkového typu na železobetónových podvaloch, zvarením koľaje do tzv. bezstykovej koľaje, 

vybudovaním železničného spodku zo štrkodrvy s hrúbkou koľajového lôžka 0,35 m 

a zriadením gumových priecestných konštrukcií tlmiacich prejazdy. 

Zmena navrhovanej činnosti je vo funkčnej súvislosti s projektom rekonštrukcie ďalšieho úseku 

trate Štúrovo – Bratislava, konkrétne projektom „ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, 
rekonštrukcia koľaje č. 1 a č.2“. Oba projekty uvažujú s nevyhnutným výrubom drevín pozdĺž 
dotknutých traťových úsekov, ich realizáciou dôjde ku kumulovanému zníženiu podielu 
biotopov vhodných pre viaceré druhy vtáctva. K uvažovaným výrubom drevín je preto potrebné 
pristúpiť zodpovedne a minimalizovať aj ich príspevok k zníženiu podielu vhodných biotopov 

pre chránené druhy vtáctva. Vykonaným hodnotením boli identifikované tiež pozitívne 
kumulatívne vplyvy na železničnú dopravu na predmetnej železničnej trati, nakoľko oba 

projekty majú za cieľ odstrániť súčasný nevyhovujúci stav niektorých prvkov železničnej 
infraštruktúry, zlepšiť stav a technickú vybavenosť trate, zvýšiť traťovú rýchlosť a plynulosť 
železničnej prepravy, zvýšiť jej bezpečnosť a tiež zvýšiť komfort cestujúcej verejnosti.  

Počas bežnej prevádzky nie sú očakávané nepriaznivé vplyvy zrekonštruovaného úseku 
dotknutej železničnej trate na životné prostredie. K nepriaznivému ovplyvneniu zložiek 
životného prostredia môže dôjsť v prípade úniku znečisťujúcich látok následkom 
nepredvídaných havarijných udalostí, ktoré bude snaha minimalizovať prijatými opatreniami a 
dodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

Záver 

Negatívne vplyvy navrhovanej zmeny činnosti sú spojené predovšetkým s etapou stavebných 
prác. V tomto období sa v dotknutom území budú prejavovať predovšetkým zvýšená prašnosť, 
zvýšené emisie hluku a vibrácií, nevyhnutná traťová výluka dotknutého traťového úseku, 
nárast dopravy na priľahlých cestných komunikáciách, a pod. Negatívne môžu byť pohybom 
staveniskovej dopravy ovplyvnení v tejto etape najmä obyvatelia obcí Trnovec nad Váhom 
vrátane miestnej časti Malý Jatov, Jatov (miestna časť Kendereš) a Tvrdošovce situovaných 
pozdĺž cestnej komunikácie I/75, ktorá môže zabezpečovať priamy cestný prístup nákladnej 
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a staveniskovej dopravy. Pôjde však o vplyvy dočasného charakteru, obmedzené na fázu 
realizácie stavebných prác. 

Najvýznamnejším vplyvom zmeny navrhovanej činnosti bude zníženie podielu zelene 
v dotknutom území navrhovaným výrubom drevín pozdĺž telesa trate a priame zásahy do 
potravných a hniezdnych biotopov niektorých chránených a kritériových druhov na lokalitách 
spadajúcich do CHVÚ Dolné Považie. Zmena navrhovanej činnosti bola preto prerokovaná 

s dotknutými orgánmi štátnej správy a miestne príslušnou ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a 
CHKO Dunajské luhy. Rozsah výrubu v úseku vedenom cez CHVÚ bol obmedzený len na 
nevyhnutne potrebné nároky z hľadiska zachovania bezpečnosti dopravy na dráhe a  bližšie 
boli dohodnuté podmienky uskutočnenia výrubu tak, aby bol negatívny zásah do predmetu 
ochrany tohto územia čo najviac minimalizovaný. 

Vzhľadom na charakter prác a ich navrhovaný rozsah možno ostatné predpokladané vplyvy 
na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti hodnotiť ako málo významné. Pokiaľ budú 

dodržané technologické postupy na stavbe, platné bezpečnostné predpisy a normy a aktuálne 
predpisy o ochrane zložiek životného prostredia, realizácia zmeny navrhovanej činnosti 
nebude generovať také vplyvy, ktoré by významne nepriaznivo ovplyvnili dotknuté životné 
prostredie. 

Najvýznamnejším pozitívnym vplyvom zmeny navrhovanej činnosti bude zlepšenie kvality 
dotknutého traťového úseku odstránením súčasných problémových a nevyhovujúcich prvkov 
a zvýšením kvalitatívnej vybavenosti trate. Rekonštrukcia železničnej trate zaistí dosiahnutie 
normových parametrov a predpísaných štandardov dopravnej cesty a umožní zvýšenie 
traťovej rýchlosti zo súčasných 120 km/hod na 140 km/hod. Navrhované práce znížia 
nevyhnutnosť ďalšej údržby trate a zvýšia bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy 
v danom úseku. Skvalitnenie priestoru zastávky Jatov zvýši komfort cestujúcej verejnosti.  

VI. Prílohy 

1 Informácia o vykonanom posudzovaní 
Železničná trať 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo, ktorej súčasťou je dotknutý traťový 
úsek, bola vybudovaná ešte pred účinnosťou zákona o posudzovaním vplyvov na 

životné prostredie.   
2 Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v 

danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe 

Prehľadná situácia je prílohou č. 1 Oznámenia o zmene. 

3 Výpis z katastra nehnuteľností  
Rekonštrukcia železničnej trate bude prebiehať v koridore existujúceho železničného 
telesa v úseku ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce na pozemkoch vo 

vlastníctve SR v správe ŽSR parc. reg. C-KN č. 3373/1, č. 3379, č. 3380, č. 3381 
a č. 3382 (LV č. 1006) v k. ú. Tvrdošovce, parc. č. 262, č. 263, č. 264, č. 265, č. 266, 
č. 267, č. 268, č. 269, č. 270, č. 271, č. 272, č. 273, č. 374, č. 375, č. 377, č. 378, 
č. 379/1, č. 379/2, č. 380, č. 382/1, č. 382/2, č. 382/3, č 383/1, č. 384/1, č. 384/2 
a č. 385 (LV č. 224) v k. ú. Jatov, parc. č. 290, č. 293 a č. 296 (LV č. 616) v k. ú. Horný 
Jatov, parc. č. 683/2, č. 685, č. 686/1 (LV č. 1839) a parc. reg. E-KN č. 6683 a č. 686/2 
(LV č. 1456) v k. ú. Trnovec nad Váhom a na pozemkoch vo vlastníctve obce Jatov 
reg. C-KN parc. č. 298/1 (LV č. 1) a reg. E-KN č. 292/11 (LV č. 804) v k. ú. Jatov.  
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Výpis z katastra nehnuteľností sa vzhľadom na charakter stavby (líniová stavba) 
nepredkladá, vlastníctvo pozemkov bolo v zmysle stavebného zákona preukázané 
v stavebnom konaní. V prípade pozemkov vo vlastníctve obce Jatov bola medzi 
vlastníkom pozemkov a navrhovateľom uzatvorená nájomná zmluva č. 001/1716-

NZ/2019 zo dňa 18.6.2019. 
4 Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti 

Predkladané zmeny navrhovanej činnosti sú popísané v texte Oznámenia o zmene 

v kapitole III/2. Popis technického a technologického riešenia. Sú spracované na 
základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „ŽSR 
Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2“ (REMING 

CONSULT a.s., 04/2019).  

V Oznámení o zmene navrhovanej činnosti boli tiež využité údaje z vykonaného 
orientačného inžinierskogeologického prieskumu (CAD-ECO a.s., 10/2018) 

a Ekologického hodnotenia kameniva koľajového lôžka (CAD-ECO a.s., 02/2018). 

Súčasťou predkladaného Oznámenia o zmene v prílohe č. 2 je kópia stanoviska OÚ 
Nitra č. OU-NR-OSZP1-2019/035658-2 zo dňa 5.11.2019 vydaného v zmysle § 28 
zákona č. 543/2002 Z. z. 

5 Fotodokumentácia 

Fotodokumentácia súčasného stavu je súčasťou kapitoly Oznámenia o zmene III/2.1 
Popis súčasného stavu. Fotografie sú tiež priebežne uvádzané v texte Oznámenia.  

VII. Dátum spracovania 

12/2020 

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia 

REMING CONSULT a.s.  

Trnavská cesta 27 

841 03 Bratislava 

IČO 35 729 023 

 

Manažér projektu     Zodpovedný riešiteľ 
Ing. Ondrej Podolec     RNDr. Monika Vyskupová, PhD. 
 

REMING CONSULT a.s.    REMING CONSULT a.s. 

Na bráne 4, 010 01 Žilina   Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

podolec@reming.sk     vyskupova@reming.sk 

041/7010716     02/50 20 18 76  

- odborne spôsobilá osoba pre posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie v odboroch 2f, 2y a v oblastiach 

3d a 3t 

 

Riešitelia: Ing. Anna Bajcárová - pozemné stavby 

        Ing. Andrej Izakovič - elektrotechnické zariadenia, zabezpečovacie zariadenia 

        Ing. Ivan Komínek - elektrotechnické zariadenia, zabezpečovacie zariadenia 

       Ing. Ingrida Mintálová  - koľajové stavby 

       Ing. Igor Mucha - elektrotechnické zariadenia 

       Ing. František Pallaj - elektrotechnické zariadenia, oznamovacie zariadenia 

mailto:podolec@reming.sk
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       Ing. Vladimír Piták - mosty 

        Ing. Peter Važan – trakčné vedenie 

                   Helena Vráblová - elektrotechnické zariadenia, oznamovacie zariadenia 

        Ing. Peter Vyšlan – mosty, statika stavieb 

       RNDr. Monika Vyskupová, PhD. - environmentalistika 

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa 

Oprávnený zástupca navrhovateľa: REMING CONSULT a.s.  

     Trnavská cesta 27 

     841 03 Bratislava 

     

 

 

 

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

Ing. Dalibor Krupa  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ REMING CONSULT a.s. 
splnomocnený navrhovateľom – ŽSR 

 


