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ROZHODNUTIE 
 

 

 

 
 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 

55 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 (ďalej 

len „zákon“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná 

územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č. 2“, ktorý predložil 

obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení 

predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, po ukončení 

zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

 

Navrhovaný strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia 

Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č. 2“, uvedený v predloženom oznámení sa 

 

 

 

nebude posudzovať 

                                                               

                                                                                                                        

podľa zákona.  

 

  

 

ODÔVODNENIE 

 

 

Obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení 

predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, (ďalej len 

„obstarávateľ“), predložil dňa 03.07.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna 

integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č. 2“ (ďalej 

len „oznámenie“). 

 Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej len 

„RIÚS TTK“) predstavuje svojím modelom implementačný mechanizmus Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), ktorý sa zakladá predovšetkým na 

integrovanom prístupe k územnému rozvoju. Ide o multisektorový plánovací dokument, ktorý je 

spracovaný za účelom koordinácie integrovaných teritoriálnych investícií na území Trnavského 

kraja.  
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  Hlavným účelom RIÚS TTK je zvýšiť účinnosť rozvojových politík podporovaných                      

zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to predovšetkým prostredníctvom 

integrácie tvorcov rozvojových politík s národným dosahom a inštitúcií, realizujúcich tieto 

rozvojové politiky ďalej v území či už na regionálnej alebo miestnej úrovni. RIÚS TTK určuje 

kapitál, sústredený do presne definovaného priestoru Trnavského kraja.  

Hlavným cieľom RIÚS TTK je zlepšenie kvality života a regionálnej 

konkurencieschopnosti Trnavského kraja s dopadom na vyvážený územný rozvoj prostredníctvom 

vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru. 

Samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou RIÚS TTK je udržateľný mestský rozvoj, ktorý sa 

bude realizovať ako súčasť RIÚS TTK. Ide o špecifickú časť zameranú na udržateľný mestský 

rozvoj krajského mesta Trnava vo vzťahu k stanoveným oblastiam (15 obcí TTK), ktoré tvoria 

mestskú funkčnú oblasť krajského mesta Trnava. 

RIÚS TTK je východiskovým dokumentom pre realizáciu integrovaných územných 

investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň a tvorí ho samotný dokument, ako i 

realizačný mechanizmus. Nositeľom RIÚS TTK je partnerstvo pre tvorbu a realizáciu zložené s 

orgánu regionálnej samosprávy, orgánov miestnej samosprávy, štátnej správy, miestnych iniciatív 

a ďalších socioekonomických partnerov pôsobiacich v území. 

Predložená zmena RIUS, t.j. ZaD č.2 RIUS súvisí: 

 so zmenou výšky alokácií/zdrojov EFRR v časti  „2. Indikatívny časový a finančný 

harmonogram realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trnava (EFRR)“ 

 s účinnosťou zákona č.61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2015 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov. Aktualizácia materiálu je potrebná v súvislosti s legislatívnymi zmenami. 

 s platnosťou „Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016-2020/Plán 

transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. 

Hlavným cieľom predloženej zmeny je zosúladenie Indikatívneho časového a finančného 

harmonogramu realizácie RIUS TTSK a IÚS MFO Trnava s pripravovanými investičnými 

zámermi  Mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja, ako aj 

zosúladenie so Zákonom č.61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2015 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  

Týmto zmenami strategického dokumentu nedochádza k zmene cieľov, ani stratégie IROP 

 

 

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. c), zákona podlieha 

zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vykonal podľa § 7 

zákona. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre 

zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné 

prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 4 zákona obdržal od nasledovných 

účastníkov konania, ktoré predkladáme v skrátenej forme: 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody                        

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP1-2019/026862/Vk 

zo dňa 16.07.2019: 

 Predmetný dokument nenavrhuje žiadne aktivity, ktoré by sa priamo dotýkali záberov 

chránených území vyhlásených v zmysle zákona, a preto z hľadiska záujmov ochrany prírody a 

krajiny nepovažujeme za potrebné pokračovať v procese posudzovania predkladaného 

strategického dokumentu na životné prostredie, nakoľko nepredpokladáme negatívny vplyv na 

osobitne chránené časti prírody a krajiny. 
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Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody                        

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-

2019/028200/ŠSMER/Šá zo dňa 31.07.2019: 

K predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu má nasledovnú pripomienku: 

 rešpektovať všetky chránené územia, chránené biotopy, prvky územného systému 

ekologickej stability, významné krajinné prvky a lokality s výskytom chránených druhov, 

nachádzajúce sa v okrese Trnava 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor  opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OÚ-TT-OOP6-

2019/027004 zo dňa 22.07.2019: 

Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o strategickom dokumente a nemá 

k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska ochrany poľnohospodárskej 

pôdy žiadne pripomienky. 

 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor: vyjadrenie č. OÚ-TT-PLO-2019/027543 zo 

dňa 25.07.2019: 

 Predmetná výstavba musí byť v súlade s platným územným plánom. Realizáciou výstavby 

dochádza k trvalému záberu na poľnohospodárskej pôde, a preto je potrebné postupovať v súlade 

s § 17 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 (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov“) a požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy.  

 Pokiaľ sa záber poľnohospodárskej pôdy bude dotýkať poľnohospodárskych pozemkov, 

ktoré sú v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie 

poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „nariadenie“) a 

Prílohy č. 2 k nariadeniu podľa kódu BPEJ zaradené do zoznamu najkvalitnejšej 

poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území, bude za trvalý záber 

poľnohospodárskej pôdy predpísaný odvod.  

 Pre vybudovanie príslušnej infraštruktúry a s tým súvisiacich výkopových prác v prípade 

záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasného 

stanoviska na dočasný záber poľnohospodárskej pôdy do jedného roka v zmysle § 18 zákona č. 

220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

      

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-DS-

OSZP-2019/017830-002 zo dňa 31.07.2019 

 Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženému oznámeniu o 

strategickom dokumente žiadne zásadné pripomienky za podmienky dodržaní kompletnej 

environmentálnej legislatívy ako aj pri realizácii navrhovaných opatrení. 

 

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-

2019/000799-005 zo dňa 30.07.2019 

Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/00809-002 zo 

dňa 25.07.2019:  

 Nemá pripomienky 

Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/00815 zo dňa 29.07.2019 

 Riadiť sa zásadami a regulatívmi starostlivosti o životné prostredie, dodržiavať 

ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších noviel a vykonávacích 

vyhlášok. 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/00818/-002 zo 

dňa 30.07.2019: 
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 Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/00809-002 zo dňa 29.07.2019: 

 Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a 

podzemných vôd a na ochranu pred povodňami. 

 Pri realizácii prác dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť 

prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy. 

Záver: 

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, s predloženým zámerom 

navrhovanej činnosti súhlasí za podmienky dodržania vyššie uvedených požiadaviek. 

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-

2019/006965 zo dňa 29.07.2019 

 Nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu. 

„Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a 

doplnok č. 2“ 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-

2019/010998/AF zo dňa 31.07.2019 

 Nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2019/17742-2/59554/KSI zo dňa 

26.07.2019: 

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/2019/03048 

zo dňa 22.07.2019: 

Žiadosti pre navrhovateľa Trnavský samosprávny kraj vyhovuje a s návrhom na 

strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – 

zmena a doplnok č. 2“ súhlasí.  

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie: 

vyjadrenie č. KRHZ-TT-OPP-405-001/2019 zo dňa 17.07.2019 

So strategickým dokumentom súhlasí s podmienkou: 

 Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiada predložiť projektovú dokumentáciu na 

odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej 

k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave: vyjadrenie č. OÚRaK/36248-87067/2019/Hn zo dňa 

22.07.2019: 

 Mesto Trnava nemá pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente. 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky: stanovisko č. OHŽP/5900/123913/2019  zo 

dňa 05.08.2019: 

Na základe uvedených skutočností a čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji sa vydáva toto záväzné stanovisko: 

S oznámením o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia 

Trnavského kraja 2014 – 2020 Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja 

mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 Zmena a doplnok č. 2“ sa 

súhlasí. 
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Okresný úrad Trnava, Odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OÚ-TT-

OCDPK-2019/027225 zo dňa 06.08.2019: 

Ako cestný Správny orgán k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme 

žiadne pripomienky. 

 

Mesto Hlohovec, Mestský úrad: vyjadrenie č. 41804/2019/DUL zo dňa 02.08.2019: 

 Súhlasí bez pripomienok. Verejnosť bola informovaná a nemá pripomienky 

 

Mesto Holíč: stanovisko zo dňa 07.08.2019: 

 Verejnosť bola informovaná a k oznámeniu nemá pripomienky.   

 

Mesto Gabčíkovo: stanovisko č. MSU-G-S2019/01733 zo dňa 30.07.2019: 

 S predloženým oznámením o zmene strategického dokumentu súhlasíme bez pripomienok. 

Súčasne Vám oznamujeme, že zo strany verejnosti k oznámeniu o zmene strategického 

dokumentu neboli poslané žiadne pripomienky.   

 

 

Ostatné oslovené obce a dotknuté orgány sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle § 6 ods. 2 zverejnil oznámenie na 

internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknuté 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 štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 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 štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 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 



strana č.  6 rozhodnutia č. OU-TT-OSZP2-2019/026648 

 
Doručí sa: 

1. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava   
Na vedomie:  

2. Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 32 Bratislava 

3. RÚVZ Trnava, Limbová 6, 917 09 Trnava 

4. KRHaZZ, Vajanského 22, 917 01 Trnava 

5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

6. Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,              

Vajanského 2, 917 01 Trnava 

7. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a BP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

8. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,            

917 02 Trnava 

9. Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava 

10. Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

11. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

12. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

13. OÚ Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec; 

14. OÚ Piešťany, OSŽP, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany; 

15. OÚ Galanta, OSŽP, Nová doba 1408/31, 924 01 Galanta; 

16. OÚ Dunajská Streda, OSŽP, Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda; 

17. OÚ Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica; 

18. OÚ Skalica, OSŽP, Námestie Slobody č. 15, 909 01 Skalica;  

19. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava; 

20. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice; 

21. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer; 

22. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany; 

23. Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové; 

24. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec; 

25. Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov; 

26. Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta; 

27. Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď; 

28. Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo; 

29. Mesto Dunajská Streda, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda; 

30. Mesto Šamorín, Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín; 

31. Mesto Gabčíkovo, Hlavná č. 1039/21, 930 05 Gabčíkovo; 

32. Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder; 

33. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica; 

34. Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže;  

35. Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica; 

36. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč; 

37. Ad acta. 


