odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Číslo: OU-TT-OSZP3-2019/026823/ŠSMER/Šá

Trnava, 22.08.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o strategickom
dokumente „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec“, ktorý predložil
obstarávateľ Obec Lošonec – Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62 v zastúpení starostom obce
Mgr. Jurajom Rábarom, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce
Lošonec“, uvedený v predloženom oznámení sa

nebude posudzovať
podľa zákona.
Z doručených stanovísk a opatrení vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb:
 V dotknutých lokalitách nepripustiť žiadne druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi na kvalitu ovzdušia (nadmerná prašnosť, zápachy, intenzívna
doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené
účely.
 Pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – spaľovacie zariadenia
slúžiace na vykurovanie, príp. zdroje zaradené do inej kategórie podľa Prílohy č. 1 k vyhláške
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení
neskorších predpisov – je potrebné rešpektovať zásady funkčného a priestorového
usporiadania v záujmovom území; najmä dodržiavať primerané vzdialenosti a ochranné
pásma.
 Pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, užívanie –
prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
 Dodržiavať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať o ochranu podzemných a
povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a
povrchových vôd.
 Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia.
 Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
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 Dodržať ochranné pásmo cesty III/1290.
 Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení
neskorších predpisov.
 Dodržať podľa § 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 50 m ochranné
pásmo pohrebiska. V ochrannom pásme sa nemú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem
budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
ODÔVODNENIE
Obstarávateľ Obec Lošonec – Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62 v zastúpení starostom obce
Mgr. Jurajom Rábarom, (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 12.07.2019 oznámenie
o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec“ (ďalej len
„oznámenie“).
Predmetom predloženého oznámenia o strategickom dokumente je:
 Zmena 04/2019-a – ktorá sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti obce mimo zastavané
územie po pravej strane cesty III/1290z Horných Orešian do Smoleníc sú navrhované nové
funkčné plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti areálu požiarnej zbrojnice s označením
B1-4 Požiarna zbrojnica a nové funkčné plochy nevýrobnej obslužnej vybavenosti
s označením B3-1 Zberný dvor odpadu a B3-2 Kompostovisko. Areál požiarnej zbrojnice
sa nachádza mimo ochranného pásma cintorína. V rámci areálu B1-4 a B3-1/B3-2 je potrebné
vybudovať aj plochy areálovej zelene hlavne v dotyku s jestvujúcimi funkčnými plochami
B1-3 Pažitie (areál MŠ). Zároveň dochádza aj k rozšíreniu jestvujúcich funkčných plôch
verejnej zelene E2-3 Pažitie a k rozšíreniu parkoviska (navrhované v ZMENE 03/2017).
Verejná zeleň a parkovisko je navrhovaná v rámci ochranného pásma cintorína.
 Zmena 04/2019-b – dochádza k zrušeniu, resp. premiestneniu jestvujúcich funkčných plôch,
ktoré boli v pôvodnom ÚPN obce určené na vytvorenie areálu zberného dvora odpadov
a kompostoviska (vrátane prístupovej komunikácie). Tieto funkčné plochy sú premiestnené
do novej lokality (viď ZMENA 04/2019-a).
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie
konania uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), význam očakávaných vplyvov na životné prostredie
a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 4 zákona obdržal od nasledovných účastníkov konania:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia :
a)

Štátna
správa
odpadového
hospodárstva,
vyjadrenie
č.
OU-TT-OSZP32019/027852/ŠSOH/Hu zo dňa 06.08.2019:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva
nemá pripomienky k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu
obce Lošonec“.

b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/027710/ŠSOO/Kra
zo dňa 25.07.2019:
 v dotknutých lokalitách nepripustiť žiadne druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by
svojimi negatívnymi vplyvmi na kvalitu ovzdušia (nadmerná prašnosť, zápachy, intenzívna
doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené
účely;
 pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – spaľovacie zariadenia
slúžiace na vykurovanie, príp. zdroje zaradené do inej kategórie podľa Prílohy č. 1 k vyhláške
č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení
neskorších predpisov – je potrebné rešpektovať zásady funkčného a priestorového
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usporiadania v záujmovom území; najmä dodržiavať primerané vzdialenosti a ochranné
pásma;
 pri povoľovaní (umiestnenia, stavby, kolaudácie – uvedenia do prevádzky) konkrétnych
nových zdrojov znečisťovania ovzdušia alebo povoľovaní zmien na jestvujúcich zdrojoch
(Ingsteel s.r.o., ALAS Slovakia s.r.o., PD Trstín), dodržiavať ustanovenia platných právnych
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia:
Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), príp.
dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce
v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší
na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas
sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania
(do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania
obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší.
V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp.
dochádza k ich zmene, ich povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Trnava,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný
súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí
okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona
o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).
Tunajší úrad z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia po zohľadnení vyššie
uvedených pripomienok s predmetným dokumentom „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného
plánu obce Lošonec“ s ú h l a s í .
c)





Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU- TT-OSZP3-2019/028044 zo dňa 02.08.2019:
Pri realizácii navrhovanej činnosti požadujeme:
Dodržiavať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať o ochranu podzemných
a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných
a povrchových vôd.
Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia.
Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja: vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2019/027730/Pu
zo dňa 01.08.2019:
Po preštudovaní uvedeného materiálu, Vám tunajší úrad podľa § 6 ods. 6 citovaného zákona
predkladá nasledovné stanovisko.
S vytvorením nových funkčných plôch nekomerčnej občianskej vybavenosti, nevýrobných
služieb a zelene sa uvažuje v ZMENE 04/2019-a. Zároveň dochádza v ZMENE 04/2019-b k zrušeniu
jestvujúcich funkčných plôch nevýrobných služieb.
Zmena 04/2019-a – ktorá sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti obce mimo zastavané územie
po pravej strane cesty III/1290z Horných Orešian do Smoleníc sú navrhované nové funkčné plochy
nekomerčnej občianskej vybavenosti areálu požiarnej zbrojnice s označením B1-4 Požiarna
zbrojnica a nové funkčné plochy nevýrobnej obslužnej vybavenosti s označením B3-1 Zberný dvor
odpadu a B3-2 Kompostovisko. Areál požiarnej zbrojnice sa nachádza mimo ochranného pásma
cintorína. V rámci areálu B1-4 a B3-1/B3-2 je potrebné vybudovať aj plochy areálovej zelene hlavne
v dotyku s jestvujúcimi funkčnými plochami B1-3 Pažitie (areál MŠ). Zároveň dochádza
aj k rozšíreniu jestvujúcich funkčných plôch verejnej zelene E2-3 Pažitie a k rozšíreniu parkoviska
(navrhované v ZMENE 03/2017). Verejná zeleň a parkovisko je navrhovaná v rámci ochranného
pásma cintorína.
Zmena 04/2019-b – dochádza k zrušeniu, resp. premiestneniu jestvujúcich funkčných plôch, ktoré
boli v pôvodnom ÚPN obce určené na vytvorenie areálu zberného dvora odpadov a kompostoviska
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(vrátane prístupovej komunikácie). Tieto funkčné plochy sú premiestnené do novej lokality (viď
ZMENA 04/2019-a).
Plochy sa nachádzajú v krajine, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov platí 1. stupeň ochrany a uplatňujú sa tu všeobecné podmienky ochrany
prírody a krajiny. Časť katastrálneho územia sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé
Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia
(CHVÚ) Malé Karpaty, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 Z. z. na účely
zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov
a z tohto titulu tu platia obmedzenia vyplývajúce z menovanej vyhlášky.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese
posudzovania tohto strategického dokumentu, nakoľko plochy dotknuté predkladanými
zmenami z nášho hľadiska nebudú mať významný vplyv na životné prostredie.
Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky: vyjadrenie č. OÚ-TT-OVBP12019/027733/Há zo dňa 24.07.2019:
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako
dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona dáva k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko:
Vzhľadom na to, že proces spracovávania a prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov je z nášho hľadiska postačujúci na riešenie priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia a zosúladenie činností v území, nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente
pripomienky a nepožadujeme posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OÚ-TT-OOP6-2019/027906
zo dňa 26.07.2019:
Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec.“ Po preskúmaní predloženej dokumentácie
konštatuje, že realizácia Zmien a doplnkov 04/2019 Územného plánu obce Lošonec rieši územie
v dvoch lokalitách mimo zastavaného územia obce.
V rámci Zmeny 04/2019-a sú navrhované nové funkčné plochy nekomerčnej občianskej
vybavenosti areálu požiarnej zbrojnice s označením B1-4 Požiarna zbrojnica, nové funkčné plochy
nevýrobnej obslužnej vybavenosti s označením B3-1 Zberný dvor odpadu a B3-2 Kompostovisko,
k rozšíreniu jestvujúcich funkčných plôch verejnej zelene E2-3 a k rozšíreniu parkoviska. Celé riešené
územie je o výmere 0,2302 ha a pozemky sú evidované podľa katastra nehnuteľností ako zastavané
plochy, preto v rámci tejto zmeny nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.
V rámci Zmeny 04/2019-b dochádza k zrušeniu, respektíve premiestneniu jestvujúcich
funkčných plôch lokalít B3-1 Zberný dvor odpadu a B3-2 Kompostovisko o výmere 0,1890 ha. Tieto
funkčné plochy sú premiestnené do novej lokality v rámci Zmeny 04/2019-a.
Celková výmera riešeného územia predstavuje 0,4192 ha.
Vzhľadom k tomu, že v rámci Zmien a dopnkov 04/2019 Územného plánu obce Lošonec
nedochádza k novému záberu poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov, pozemkový referát súhlasí s realizáciou návrhu „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného
plánu obce Lošonec“ a nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska
ochrany poľnohospodárskej pôdy pripomienky.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OÚ-TT-PLO-2019/027636
zo dňa 25.07.2019:
Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú
už schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13 resp. § 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Vecne a miestne príslušným správnym orgánom na posúdenie návrhu z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva.
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Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie
č. OU-TT-OCDPK-2019/027799/Šl zo dňa 05.08.2019:
Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prijal dňa 24.07.2019
Vašu žiadosť o stanovisko k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu
obce Lošonec“.
Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
zaujímame k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko:
Lokalita navrhovanej zmeny 04/2019-a sa bude nachádzať v extraviláne obce Lošonec, kde
platí ochranné pásmo cesty III/1290, ktoré je 20 m merané kolmo od osi vozovky na obe strany.
Pri riešení vyššie uvedenej lokality (umiestňovaní objektov a stavieb vrátane inžinierskych sietí
a ich prípojok) žiadame dodržať ochranné pásmo cesty III/1290.
Konkrétne pripomienky a požiadavky z hľadiska výkonu štátnej správy cesty III/1290 budeme
uplatňovať vo vyjadreniach, stanoviskách, povoleniach resp. rozhodnutiach k jednotlivým stupňom
územnoplánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie.
Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia,
Oddelenie územného plánovania a životného prostredia: vyjadrenie č. 11012/2019/OÚPŽP-2/Il zo
dňa 26.07.2019:
Po preštudovaní predmetného oznámenia môžeme konštatovať, že uplatnením strategického
dokumentu, ktorým sú „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec“ nepredpokladáme
významný nárast negatívnych vplyvom na životné prostredie. Vzhľadom na funkčné využitie
navrhovaných plôch predpokladáme len bežné vplyvy urbanizovaného prostredia.
V zmysle uvedeného Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nemá
k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a nepožaduje ho posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2019/18227-2/61736/KSI zo dňa
06.08.2019:
Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 11 ods.2, písm. d) a § 41 ods. 4 pamiatkového
zákona so strategickým dokumentom – „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec“
(kontaktná osoba: Ing. Polonec, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava) súhlasí s pripomienkou:
 K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme námietky, za podmienky
rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení
neskorších predpisov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZ/2019/03086/HaHŽP zo dňa 02.08.2019:
S návrhom účastníka konania pre navrhovateľa: Obec Lošonec, Lošonec 62, Lošonec,
IČO:00 682 292 zo dňa 23.07.2019 na strategický dokument: „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného
plánu obce Lošonec“ sa súhlasí.
Zároveň sa požaduje :
 Dodržať podľa § 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 50 m ochranné
pásmo pohrebiska. V ochrannom pásme sa nemú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem
budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
Obec Plavecký Peter, Obecný úrad: vyjadrenie č. OÚPP1/2019/375 zo dňa 24.07.2019:
Obec Plavecký Peter zastúpená starostkou obce Mgr. Jozefínou Bartoňovou oznamuje, že
k predloženému návrhu riešenia nemá obec Plavecký Peter žiadne námietky ani pripomienky.
Obec Plavecké Podhradie, Obecný úrad: vyjadrenie č. OÚPP1/2019/375 zo dňa 07.08.2019:
Obec Plavecké Podhradie, ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 2 zák. č. 24/2006 Z. z. nemá
k zverejnenému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad: vyjadrenie č. 352/2019/SP.84 zo dňa 07.08.2019:
Obec Plavecký Mikuláš, ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 2 zák. č. 24/2006 Z. z. nemá
k zverejnenému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
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Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a obce
Smolenice a Horné Orešany sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 6 ods. 2 zverejnil oznámenie na internetovej
stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 6 ods. 5
bezodkladne informovala verejnosť o oznámení spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti
oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4
zákona, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté
v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje
dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
POUČENIE
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom
podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. Obec Lošonec – Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62
Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Vajanského 2, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a BP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,
917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
8. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
10. Obec Plavecký Peter – Obecný úrad, 906 35 Plavecký Peter 137
11. Obec Plavecký Mikuláš – Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307
12. Obec Plavecké Podhradie – Obecný úrad, 906 36 Plavecké Podhradie 34
13. Obec Horné Orešany – Obecný úrad, 919 03 Horné Orešany 190
14. Obec Smolenice – Obecný úrad, SNP 52, 919 04 Smolenice
15. Ad acta

