oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Číslo: OU-NR-OSZP3- 2019/015809

v Nitre, dňa: 01.04.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra (ďalej len „OÚ v Nitre“), 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 ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1
písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie:
Navrhovaná zmena činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV, Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur
Zmena trasy pre variant 4A“, ktorú predložil navrhovateľ – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava v zastúpení EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava podľa § 29 zákona po
ukončení zisťovacieho konania uvedenej zmeny činnosti
sa nebude posudzovať.

Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti - líniová stavba
Navrhovaná zmena je situovaná v Nitrianskom kraji, okrese Nitra, v katastrálnych územiach obcí: Ivanka pri Nitre,
Svätoplukovo, Mojmírovce a Štefanovičová a v okrese Levice, v katastrálnom území obce lňa a Veľký Ďur.
Navrhovaná zmena sa týka troch úsekov variantu 4A, ktorý bol odporučený na realizáciu (rozhodnutie Okresného
úradu Č. OU-NR-QSZP3- 2017/2153, zo dňa 19.9.2017). Jeho celková dĺžka bola 36,3 km.
Riešené územie zmeny č. 1 týkajúce sa variantu 4A sa začína v severovýchodnej časti katastrálneho územia
Svätoplukovo v lomovom bode A4* a končí v lomovom bode A5/01, kde zároveň začína riešené územie zmeny č.
2, ktoré končí lomovým bodom: 02* v k. Ú. Štefanovičová. Zmena č. 3 sa začína lomovým bodom A 12* v k. ú.
Iňa a končí lomovým bodom A 122 v k. ú. Veľký Ďur. Charakter poľnohospodárskej krajiny v prípade všetkých
troch úsekov týkajúcich sa zmeny navrhovanej činnosti je tvorený prevažne ornou pôdou. Prehľad lomových
bodov jednotlivých zmien je uvedený nižšie:
Zmena č. 1: A4* - A41 - A42 - A43 - A44 - A5/01, v dĺžke 3,696 km (pôvodná dĺžka 3,494 km).
Zmena č. 2: A5/01 - 021 - 02* - 03/A8, v dĺžke 2,687 km (pôvodná dĺžka 2,789 km).
Zmena č. 3: A12* - A121 - A122, v dĺžke 0,695 km (pôvodná dĺžka 0,657 km).
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Zvyšné úseky ostávajú bez zmeny.
Pri príprave dokumentácie stavby k ďalšiemu povoľovaciemu konaniu podľa osobitných predpisov nebude
potrebné zohľadniť žiadne konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, nakoľko dotknutými orgánmi
ani verejnosťou neboli vznesené žiadne podmienky k zmene navrhovanej činnosti.

ODÔVODNENIE
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení EDWIN
s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava predložil dňa 11.02.2019
na OÚ Nitra, Odbor starostlivosti
o životné prostredie , podľa § 29 ods. b) zákona, Oznámenie o zmene činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV, Tr
Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur –Zmena trasy pre variant 4A“.
Oznámenie bolo vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
Oznámenie o zmene príslušný orgán zaslal povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom
a dotknutej obci v súlade s §29 ods.6 písm. b) a zverejnil oznámenie na svojom webovom sídle.
V zákone stanovenej lehote na vydanie stanoviska podľa § 29 ods. 9 zákona sa vyjadrili Hydromeliorácie,
š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, RÚVZ v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra, OÚ NR – odbory –
OSŽP 2,3, KR a ŠOP SR- CHKO Ponitrie, Samova3, 949 01 Nitra.
Tunajší úrad uvádza jednotlivé stanoviská s vyjadrením tunajšieho správneho orgánu.
1. ŠOP SR – stanovisko č. CHKOPN a DL/41-001/2019 zo dňa 5.3.2019
...
Identifikácia územia a charakter činnosti:
Nitriansky kraj, okres Nitra v k.ú. Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Mojmírovce , Štefanovičová a okres Levice
v k.ú. Iňa a Veľký Ďur.
Navrhovaná zmena činnosti spočívá v zmene trasovania vzdušného elektrického vedenia v troch úsekoch.
Navrhovaná zmena predstavuje technicky vyhovujúcejšie riešenie plánovaného nového elektrického vedenia, ktoré
tak nebude v kolízii s inými sieťami.
Za riešené územie sa považuje koridor elektrického vedenia v šírke 18,7 m na obidve strany od osi vedenia.
Vedenie zmeny navrhovanej činnosti bude trasované v tesnej blízkosti už existujúceho koridoru elektrického
vedenia.
Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Charakter poľnohospodárskej krajiny v prípade všetkých troch úsekov týkajúcich sa zmeny navrhovanej činnosti je
tvorený prevažne ornou pôdou. V dotknutom území neeviduje ochrana prírody žiadne chránené územia európskeho
významu ani chránené územia národnej siete. V území platí prvý stupeň ochrany podľa Zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
Návrh riešenia:
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky. Navrhovaná zmena stavby „Vzdušné vedenie
2x110 kV Tr Nitra- Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody v území.
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
2. OÚ Nitra – OSŽP 3
Netrváme na posudzovaní činnosti (v zmysle oznámenia) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., bez ďalšieho
stanoviska
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
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3. OÚ Nitra, OSŽP 2, list č. OU-NR-OSZP2-2019/017014 zo dňa 04.03.2019
...“ Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky
k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu
navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. “
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
4. RÚVZ v Nitre, list č. HZP/A/2019/00770 zo dňa 28.02.2019
....
„V závere navrhovanej zmeny činnosti je konštatované, že pri dodržaní platných zákonom stanovených
hygienických limitov sa nepredpokladá výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nadlimitné
ovplyvnenie okolitej obytnej zástav by dotknutých sídiel. Vzhľadom na vyššie uvedené sa významná zmena
veľkosti už identifikovaných vplyvov počas prevádzky nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti na sociálne
a ekonomické súvislosti bude pozitívny a v dotknutom regióne prospešný z dôvodu zabezpečenia spoľahlivejšej
prevádzky distribučnej sústavy 110 kV v oblasti Nitry. Umiestnenie navrhovanej zmeny a jej funkčné riešenie nie
je v rozpore s platným územnýrn plánom Nitrianskeho samosprávneho kraja ani dotknutých obcí. Zo zistených
skutočností vyplýva, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
"Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 k V Veľký Ďur, Zmena trasy pre variant 4A" z hľadiska
ochrany verejného zdravia nemá byť posudzované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
5. OÚ Nitra, odbor KR, list č. OU-NR-OKR-2019/016869/2 zo dňa 22.02.2019
...
„Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemáme pripomienky ku zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR
SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
6. Hydromeliorácie, š. p., list č. 1168-2/120/2019 zo dňa 26.02.2019
....
„Po preverení situácií zmeny zo zámeru uvedeného na internetovej stránke ( link stránky) a dostupných mapových
podkladov Vám oznamujeme, že v trase navrhovanej zmeny uvedenej stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné
zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p ..
Z tohto dôvodu nemáme pripomienky k horeuvedenému zámeru navrhovanej činnosti.“
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
7. Obec Iňa, list č. 48/2019
...“ Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň –Rz 110 kV Veľký Ďur Zmena trasy pre variant 4A
nemáme námietky.“
Stanovisko príslušného správneho orgánu:
Akceptuje sa.
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Tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistení ,
prípadne k navrhnutiu jeho doplnenia v zmysle § 33 ods.2 správneho poriadku listom č.OU-NR-OSŽP32019/0015809-F36 zo dňa 19.03.2019. K uvedenej výzve sa nikto nevyjadril.
Primerané zhodnotenie navrhovanej zmeny prostredníctvom kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona
(Príloha č. 10 k zákonu)
I.
Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:
Predmetom zmeny je zmena trasy vzdušného elektrického vedenia v troch úsekoch tak, aby nedošlo ku kolíziám
s inými sieťami. Ide o líniovú stavbu, ktorej rozsah je špecifikovaný v prílohách zámeru. Hlavné stavebné prvky
vedenia su: fázové vodiče, zemniace lano, izolátory, stožiare a základy.
Požiadavky na vstupy:
Zmena trasovania si vyžiada nový záber pôdy, bude potrebné vyňatie z PPF.
Údaje o výstupoch a účinky na zdravie obyvateľstva:
V súvislosti s prevádzkou sa bude vyskytovať elektromagnetické žiarenie ktoré bude dosahovať hodnotu E=10-15
kVm-1. Úroveň elektromagnetického poľa bude bude klesať pod 200 nT vo vzdialenosti 100 m od krajinného
vodiča. Hodnota ovplyvnenia zdravia ľudí je nad úrovňou 200nT. Vzhľadom k tomu, že trvalo obývané územie je
vo väčšej vzdialenosti ako 100 m , nepredpokladáme ovplyvnenie obývaných častí elektrosmogom.
Ovplyvňovanie pohody života:
Nie je predpoklad nadmerného ovplyvnenia pohody obyvateľov. Mierny vplyv bude badateľný vo fáze prípravy,
kedy dôjde k budovaniu vedenia, budovaniu dotknutej dopravnej infraštruktúry ak vybudovaniu obslužných
komunikácii.
Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiversity.
Celkové znečistenie bude minimálne, biodiverzita by nemala byť činnosťou ovplyvnená.
Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie...
Riziko bude spojené s expozíciou EMG žiarenia. Toto bude sledované pred uvedením do prevádzky a a najmenej
tri roky od uvedenia do prevádzky. Taktiež toto riziko bude sledované pre každej zmene prevádzky a každej
zmene v okolí prevádzky.
II. Miesto vykonávania navrhovanej zmeny činnosti
Štruktúra využitia územia je nasledovná Obytné plochy a záhrady – nesúvislá sídelná zástavba,
Vegetácia v kultúrnej krajine, Vodné plochy,
Poľnohospodárske plochy, Plochy občianskej vybavenosti, Dopravné plochy a vedenia.
Súlad s ÚP
Nebol preukázaný nesúlad s územnoplánovacími podkladmi.
Prírodné prostredie
Riešené územie zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje prvky ÚSES, ktoré sú uvádzané
v Územnom pláne regiónu Nitrianskeho kraja (AUREX, 2012) a Územnom pláne mesta Nitra (SAN
HUMA 90 Nitra, 2012). Prvky biokoridorov a biocentier v blízkosti riešeného územia sú
nasledovné:
Biokoridory
·Regionálny biokoridor vodného toku Malá Nitra,je tvorený líniovou brehovou zeleňou pozdĺž
toku Malá Nitra, najmä v jej neodkanalizovanej časti. Ojedinele sa zachovali biotopy 91 GO*
Dubovo - hrabových lesov panónskych a 91 MO Dubovo-cerovýcb lesov. Sú značne poznačené
Ľudskou činnosťou a prenikajú do nich nepôvodné druhy drevín (napr. agát) a bylín. Od
navrhovanej zmeny sa nachádza cca 2,2 km východne (zmena Č. 1).
Biocentrá
·Nadregionálne biocentrum Patianska cerina, nachádzajúce sa cca 3,0 km severne od úseku
zmeny č. 3 - biocentrum je tvorené lesným komplexom dubovo-hrabových lesov s hospodársky
pozmenenou druhovou skladbou drevín výskytom lesných biotopov a prioritných lesných
biotopov európskeho významu 91 MO dubovo-cerové lesy, 91/0* Eurosibírske dubové lesy na
spraši a piesku a 91GO* Dubovo - hrabové lesy panónske.
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Regionálne biocentrum Dvorčiansky les sa nachádza cca 2,9 km severovýchodne od lomového bodu A4, zmeny č.
1 – biocentrum je tvorené biotopmi 91 F0 Lužné dubovo –brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek a 91G0*
Dubovo –hrabové lesy panónske.
Miestne biocentrum Nadrovský les, cca 700 m severne od úseku zmeny č. 1 a lomového bodu A4. Biocentrum je
tvorené biotopmi 91M0 Dubovo-Cerové lesy.
II.

Očakávané vplyvy

Vplyvy boli rozsiahlo popísané v kapitole č. IV. Zámeru. Pri dodržaní zákonmi stanovenými limitmi sa
nepredpokladá žiadne negatívne ovplyvnenie životného prostredia. Ak boli vplyvy identifikované, boli
identifikované ako málo významné, vzhľadom na realizáciu ochranných opatrení. ( napr. vplyv na faunu, fatálne
riziko pre väčšie druhy, tieto sú ale minimalizované ochrannými opatreniami – odkloňovacie, výstražné prvky na
vedení..)
Významné vplyvy neboli identifikované.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a
v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a dotknutá verejnosť v zmysle § 54 ods. 1 a 2 správneho
poriadku podať odvolanie na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie , Štefánikova trieda č.
69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení , môže podať odvolanie voči tomuto
rozhodnutiu aj vtedy, keď nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje 15.
deň jeho zverejnenia na webovom sídle a na úradnej tabuli príslušného orgánu. Odvolanie treba podať v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia v súlade s § 54 ods.2 správneho poriadku.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Poučenie pre dotknuté obce
Podľa § 29 ods.16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru

6

Rozdeľovník:
Západoslovenská distribučná, a.s.
EDWIN s.r.o.
Ekojet, s.r.o. – spracovateľ dokumentácie
OÚ Nitra, odbor CDaPK, KR, OSZP 2, 3, PaL
ÚNSK
RÚVZ v Nitre
KRHZZ v Nitre
KPÚ
ŠOP SR, CHKO Ponitrie
ZVS a.s.
Hydromeliorácie š. p.
Povoľujúci orgán a Dotknutá Obec: Obec Ivanka pri Nitre, Obec Svätoplukovo, Obec Mojmírovce, Obec
Štefanovičová, Obec Iňa, Obec Veľký Ďur
Rezortný orgán – MH SR

