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Číslo: OU-SA-OSZP-2019/003123-15                                                                      Šaľa, 09.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán 

štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 ods. b) zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona 

č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán 

obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“, ktorý predložil dňa 04.03.2019 

obstarávateľ Obec Močenok, so sídlom Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, IČO: 

00 308 439 po ukončení zisťovacieho konania nasledovne: 

  

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 

2/2016 – návrh, úprava“, 

 

sa  nebude  ďale j  posudzovať   

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..  

 

Z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene strategického dokumentu vyplynuli niektoré 

konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese 

prerokovania a schválenia navrhovaného dokumentu podľa osobitných predpisov: 

 

1. V prípade, že dôjde  k záberu poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 

Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“) bude 

potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely. Takéto rozhodnutie vydáva Okresný úrad Šaľa, pozemkový 

a lesný odbor, ktorý je v konaní viazaný súhlasom k budúcemu použitiu poľnohospodárskej 

pôdy na iné účely, udeľovaným Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov, 

referátom pôdohospodárstva. 

2. Strategický dokument podlieha posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a 

vydaniu súhlasu podľa § 13 v spojení s § 14 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy. 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa 
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3. Podľa § 5 vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných 

návrhov na poľnohospodárskej pôde sa spracúva v textovej časti, tabuľkovej časti a mapovej 

časti. 

4. Pred konečným schválením Územného plánu obce Močenok na Okresnom úrade Nitra, 

odbore výstavby a bytovej politiky a v obecnom zastupiteľstve je ho potrebné predložiť na 

Okresnom úrade Nitra, odbore opravných prostriedkov, pozemkový referát so žiadosťou o 

vydanie súhlasu podľa § 13 a § 14 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. K 

žiadosti obec Močenok priloží kompletné vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy v textovej 

časti, tabuľkovej časti a mapovej časti tak, ako je to uvedené vo vyhláške MP SR č. 508/2004 

Z. z.. 

5. Strategický dokument nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja 

schváleným uznesením š. 113/2012 z 23. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou 

Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 

schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne 

záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 

6. Opraviť kapitolu II. Základné údaje o strategickom dokumente, položka 7. Vzťah k iným 

strategickým dokumentom a kapitolu V. Doplňujúce údaje, položka 2. Materiály použité pri 

vypracovaní strategického dokumentu, kde je nesprávne uvedená nadradená 

územnoplánovacia dokumentácia. Záväzným dokladom pre „Územný plán obce Močenok – 

Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ je Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 

a jeho Zmeny a doplnky č. 1 z roku 2015. 

7. Vytváranie priemyselných areálov v bezprostrednom kontakte s obytnou zónou (lokalita č. 1, 

lokalita č. 2a, lokalita č. 7) môže viesť ku konfliktu z hľadiska hluku vo vonkajšom prostredí 

z dôvodu, že na spoločnej hranici sú stanovené iné prípustné hodnoty hluku pre dennú, 

večernú a nočnú dobu. Preto je potrebné, aby sa dodržal navrhovaný regulatív, ktorý tieto 

zmeny podmieňuje vytvorením ochranných pásiem, napríklad pásiem zelene, medzi plochou 

výroby a územím s ochranou pred hlukom (bývanie, polyfunkcia...), šírky zabezpečujúcej 

zníženie hluku o 25 dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na hraniciach 

výrobnej a obytnej zóny. 

8. Je potrebné zapracovať regulatív, ktorý v lokalitách zberných dvorov (4,5) umožní iba zber, 

skladovanie, odvoz odpadu a pokiaľ by bola potreba spracovania odpadu (drvenie, lisovanie 

a pod.)je nutné tieto činnosti vykonávať za podmienky dodržania prípustných hladín hluku vo 

vonkajšom prostredí v zmysle platných predpisov. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 
Obstarávateľ Obec Močenok, so sídlom Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 

Močenok, IČO: 00 308 439, predložil dňa 04.3.2019 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. 

oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Močenok – Zmeny 

a doplnky č.2/2016 – návrh, úprava“ (ďalej len ,,strategický dokument“). K oznámeniu bol 

priložený návrh strategického dokumentu spracovateľa Ing. arch. Janky Privalincovej na 

elektronickom nosiči dát s vyznačením zmien. 

 

Zmenou spoločenských a hospodárskych pomerov, ktoré zmenili požiadavky na aktivity a 

činnosti v území, vznikla potreba vypracovať zmeny a doplnky. Návrhy vznikli na podnet obce, 

občanov a súkromných investorov. 
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Obec Močenok má spracovaný „Územný plán obce Močenok“, záväzná časť ÚPN obce bola 

vyhlásená VZN č. 12/2008, ÚPN-O bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 

11.12.2008. „ÚPN obce Močenok“ je aj naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie 

územného rozvoja obce. Obstarávanie zmien a doplnkov č. 2/2016 bolo schválené uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 10.2.1.-I./OZ/2016 dňa 27.01.2016. Zadanie k ÚPN-O Močenok bolo 

schválené v OcZ 16.10.2006, číslo uznesenia - 137/2006. Zadanie územného plánu obce, bolo 

vypracované a prerokované v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie. Zámery v riešenom území 

nie sú v rozpore s hlavnými cieľmi stanovenými pre rozvoj obce v platnom ÚPN. 

Medzi hlavné ciele spracovania ZaD č. 2/2016 obce Močenok patrí: 

- lokalita č. 1 (2,3ha) - ulica Biskupa Klucha - nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce 

(1,3ha) aj mimo zastavaného územia obce (1,0ha), ktorý je podľa platného územného plánu určený 

na funkciu výroba (lokalita č. 14 v ÚP, celková plocha 8,5ha); v ZaD ide o zmenu časti funkčného 

využitia územia (2,30ha) na funkciu polyfunkcia, bývanie v bytových domoch. 

- lokalita č. 2 (2,8ha) - ulica Pri kúpalisku - nachádza sa na pozemku v zastavanom (1,8ha) území 

obce aj mimo zastavaného územia obce (1,0ha), ktorý je podľa platného územného plánu určený na 

funkciu šport (celková plocha 3,1ha); v ZaD ide o zmenu časti funkčného využitia územia (2,8ha) 

na funkciu zdravotníctvo – domov dôchodcov. 

- lokalita č. 2a (0,3ha) - ulica Topoľová - nachádza sa na pozemku mimo zastavaného územia obce, 

ktorý je podľa platného územného plánu určený na funkciu šport (celková plocha 3,1ha); v ZaD ide 

o zmenu časti funkčného využitia územia (0,3ha) na funkciu výroba - pôvodne navrhovaná lokalita 

č. 3 sa ruší. 

- lokalita č. 4 (0,4ha) - ulica Úzka - nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce, ktorý je 

podľa platného územného plánu určený na funkciu sprievodná zeleň (celková plocha 1,0ha); v ZaD 

ide o zmenu časti funkčného využitia územia (0,4ha) na funkciu odpadové hospodárstvo, zberný 

dvor. 

- lokalita č. 5 (0,2ha) – juh ZÚ, pri poľnohospodárskom družstve II. - nachádza sa na pozemku 

mimo zastavaného územia obce, ktorý je podľa platného územného plánu určený na funkciu orná 

pôda; v ZaD ide o zmenu funkčného využitia územia na funkciu odpadové hospodárstvo, zberný 

dvor pre biologicky rozložiteľný odpad. 

- lokalita č. 6 – centrum obce, ulice Sv. Gorazda, Dekana Dúbravického, Pod kalváriou, Školská - 

nachádza sa na pozemku v zastavanom území obce, ktorý je podľa platného územného plánu určený 

na funkciu obchod a služby, občianska vybavenosť – kultúrne pamiatky, verejná zeleň; v ZaD ide o 

doplnenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok NKP. 

- lokalita č. 7 (1,8ha) – ulice Rokošova II., Mlynská, Chalupy - nachádza sa na pozemku v 

zastavanom území obce, ktorý je podľa platného územného plánu určený na funkciu občianska 

vybavenosť - amfiteáter; v ZaD ide o zmenu funkčného využitia územia na funkciu výroba, sklady 

- zmena regulatívov. 

 

Zmena strategického dokumentu svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona  č. 

24/2006 Z. z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, 

ktoré OÚ Šaľa, OSZP vykonal na základe oznámenia predloženého obstarávateľom podľa § 7 ods. 

1 zákona č. 24/2006 Z. z.. 
 

V rámci zisťovacieho konania OÚ Šaľa, OSZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. 

zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c-2-2016-

navrh-uprava- a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým 

obciam. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c-2-2016-navrh-uprava-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c-2-2016-navrh-uprava-
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Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente oznámil listom č. OU-

SA-OSZP-2019/003123-4 zo dňa 05.03.2019 miesto a čas konzultácií podľa § 63 zákona č. 24/2006 

Z. z.. Zároveň oznámil podľa § 6 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľovi adresu, na ktorú 

možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie oznámenia 

formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou 

televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť 

z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

 

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. zaslali 

svoje stanoviská nasledovné subjekty:  

 

1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-SA-PLO-2019/003225-2 

doručený dňa 14.03.2019 vo svojom stanovisku: 

- upozorňuje, že v prípade, ak dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné 

požiadať podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy o 

vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 

Takéto rozhodnutie vydáva Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, ktorý je 

v konaní viazaný súhlasom k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely, 

udeľovaným Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov, referátom 

pôdohospodárstva.  

- Zároveň uvádza, že predložený strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z.. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval upozornenie a 

pripomienky zapracoval do výroku rozhodnutia.  

 

2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

2.1. štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2019/003309-2 doručený dňa 

15.03.2019:nemá pripomienky a nepožaduje strategický dokument posudzovať podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z.. 

2.2. štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2019/003289-2 doručený dňa 18.03.2019: 

nemá pripomienky a strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. 

2.3. štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2019/003292-2 

doručený dňa 18.03.2019: nemá pripomienky 

 

3. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát , list č. OU-

NR-OOP6-2019/019025, doručený dňa 15.03.2019, konštatuje nasledovné:  

- Podľa § 13 v spojení s § 14 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pri 

každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie sa musí dbať na 

ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami jej ochrany podľa § 12 uvedeného 

zákona. Dokumenty podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a 

vydaniu súhlasu podľa § 13 v spojení s § 14 uvedeného zákona. 

- Podľa § 5 vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 vyššie uvedeného 

zákona, vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na 

poľnohospodárskej pôde sa spracúva v textovej časti, tabuľkovej časti a mapovej časti. 

- Pred konečným schválením ÚPO na Okresnom úrade Nitra, odbore výstavby a bytovej 

politiky a v obecnom zastupiteľstve je ho potrebné predložiť na tunajší úrad so 

žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 13 a § 14 zákona o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti obec Močenok priloží kompletné vyhodnotenie 

poľnohospodárskej pôdy v textovej časti, tabuľkovej časti a mapovej časti tak, ako je to 

uvedené v cit. Vyhláške MP SR č. 508/2004 Z. z.. 
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- Strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky 

a požiadavky a zapracoval ich do výroku rozhodnutia.  

 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správ 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2-2019/019054 

doručený dňa 18.03.2019 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: 

- Pri navrhovaní zmien a doplnkov územného plánu obce sú navrhované konkrétne 

činnosti, ktoré môžu dosiahnuť prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 

24/2006 Z. z. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie 

a stavebné povolenie konkrétnej činnosti je potrebné postupovať podľa zákona č. 

24/2006 Z. z..  

- K strategickému dokumentu nemá ďalšie pripomienky a nepožaduje ho posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. 

 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, list č. HZP/A/2019/00899, doručený dňa 

26.03.2019 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:  

- Vytváranie priemyselných areálov v bezprostrednom kontakte s obytnou zónou (lokalita 

č. 1, lokalita č. 2a, lokalita č. 7) môže viesť ku konfliktu z hľadiska hluku vo vonkajšom 

prostredí z dôvodu, že na spoločnej hranici sú stanovené iné prípustné hodnoty hluku pre 

dennú, večernú a nočnú dobu. Preto je potrebné, aby sa dodržal navrhovaný regulatív, 

ktorý tieto zmeny podmieňuje vytvorením ochranných pásiem, napríklad pásiem zelene, 

medzi plochou výroby a územím s ochranou pred hlukom (bývanie, polyfunkcia...), šírky 

zabezpečujúcej zníženie hluku o 25 dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt 

hluku na hraniciach výrobnej a obytnej zóny. 

- Je potrebné zapracovať regulatív, ktorý v lokalitách zberných dvorov (4,5) umožní iba 

zber, skladovanie, odvoz odpadu a pokiaľ by bola potreba spracovania odpadu (drvenie, 

lisovanie a pod.) je nutné tieto činnosti vykonávať za podmienky dodržania prípustných 

hladín hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle platných predpisov. 

- Predložený strategický dokument z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť 

posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky 

a požiadavky a zapracoval ich do výroku rozhodnutia.  

 

6. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 5697/2019, CZ 7632/2019, doručený dňa 

26.03.2019 v ktorom sa uvádza nasledovné: 

- Strategický dokument nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho 

kraja schváleným uznesením š. 113/2012 z 23. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou 

vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami 

a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 ich 

záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 

- V oznámení o strategickom dokumente je potrebné opraviť kapitolu II. Základné údaje 

o strategickom dokumente, položka 7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

a kapitolu V. Doplňujúce údaje, položka 2. Materiály použité pri vypracovaní 

strategického dokumentu, kde je nesprávne uvedená nadradená územnoplánovacia 

dokumentácia. Záväzným dokladom pre „Územný plán obce Močenok – Zmeny 

a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ je Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja a jeho 

Zmeny a doplnky č. 1 z roku 2015. 
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- K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme iné pripomienky 

a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: OÚ Šaľa, OSZP akceptoval predmetné pripomienky 

a požiadavky a zapracoval ich do výroku rozhodnutia.  

 

7. Obec Močenok, v liste doručený dňa 26.03.2019 oznámila, že oznámenie o strategickom 

dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v dňoch od 07.03.2019 do 22.03.2019. Zo 

strany verejnosti neboli k dokumentu vznesené žiadne pripomienky ani námietky. 

 

Ďalšie oslovené orgány Obec Trnovec nad Váhom, Obec Dlhá nad Váhom, Obec Horná 

Kráľová, Obec Cabaj-Čápor, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej 

politiky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra,  Krajský pamiatkový úrad 

v Nitre, Ministerstvo životného prostredia SR  svoje stanoviská k zmene strategického dokumentu v 

zákonnej lehote nedoručili. 

 

Dôvody prečo sa strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:  

 

OÚ Šaľa, OSZP, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, 

či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. prihliadal 

najmä na povahu, miesto vykonávania, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa 

osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, 

súlad s územno-plánovacou dokumentáciou, úroveň spracovania strategického dokumentu a  

doručené stanoviská.  

Sledované územie sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Prírodná rezervácia Síky sa 

nachádza v štvrtom a piatom stupni ochrany a zároveň ide o  územie európskeho významu 

(SKUEV0088 Síky) a chránený areál Močenský park sa nachádza v štvrtom stupni ochrany.  

OÚ Šaľa, OSZP akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a 

zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa 

osobitných predpisov. 

Vznesené pripomienky bude potrebné zohľadniť v procese spracovávania a prerokovávania 

územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Z hľadiska územného plánovania je návrh zmien a doplnkov spracovaný tak, aby 

rešpektoval záväzné regulatívy  nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán 

regiónu Nitrianskeho kraja a jeho Zmeny a doplnky č. 1 z roku 2015. 

OÚ Šaľa, OSZP konštatuje, že neboli odmietavé pripomienky k predloženému oznámeniu. 

Zo strany dotknutých orgánov, dotknutej obce ani verejnosti nebolo predložené negatívne 

stanovisko a zo strany dotknutých orgánov ani nevyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie.  

Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek 

životného prostredia a zdravia obyvateľstva.  

Na základe uvedených skutočností OÚ Šaľa, OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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U p o z o r n e n i e 

 

     Strategický dokument „Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, 

úprava“, je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. 

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste 

obvyklým. 

 

 

P o u č e n i e  

 
     Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie 

možno preskúmať súdom.  

 
 

 

 

    

 Ing. Miroslava D a n i š o v á 

                                                                                                                     vedúca odboru 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

1. Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

- úsek štátnej vodnej správy 

- úsek ochrany prírody a krajiny 

- úsek odpadového hospodárstva 

- úsek ochrany ovzdušia  

4. Okresný úrad Šaľa, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hlavná 2/1, 927 01 

Šaľa 

5. Okresný úrad Šaľa, odbor  krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

6. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa             

7. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

8. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova 

trieda 69, 949 01 Nitra 

9. Okresný úrad Nitra, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Dolnočermánska  č. 64, 949 01  

Nitra 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 

12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

13. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 

Nitra   

14. Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom  

15. Obec Horná Kráľová, Obecný úrad, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 

16. Obec Dlhá nad Váhom, Obecný úrad č. 225,  927 05 Šaľa 5  

17. Obec Cabaj-Čápor, Obecný úrad č. 543, 951 17 Cabaj-Čápor 
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