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ÚVOD 
 

Zámer pre stavbu protipovodňovej ochrany v obci Malé Zálužie, v lokalite 
Dolný koniec (pozrieť názov – miestny) je spracovaný v zmysle zákona NR SR 
č. 24/2006 Z.z. Po obsahovej stránke štruktúra „Zámeru“ plne rešpektuje prílohu 
č. 9 k zákonu č.24/2006 Z. z.  

 

I. Základné údaje o navrhovateľov 
 
1. Názov (meno):  Obec Malé Zálužie 
 
2. Identifikačné číslo: 00656160 
 
3. Sídlo:   Malé Zálužie 63 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
oprávneného zástupcu obstarávateľa. 
 
Viera Predanocyová,   
Malé Zálužie 17,  
telefón: 037 7894 061; 0904 611 063 
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com 
 
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. 

Viera Predanocyová,   
Obecný úrad Malé Zálužie č. 63 
telefón: 037 7894 061; 0904 611 063 
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com 
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II.  Základné údaje o navrhovanej činnosti 
 
1.Názov:Malé Zálužie   -  Odvedenie povrchových prívalových vôd –  
    priepustok    do   Radošinky 
 
2. Účel: Účelom zámeru je zabezpečiť protipovodňovú ochranu severnej a 

severozápadnej časti obce (Dolný koniec) pred následkami 
prívalových dažďov. 

 
3. Užívateľ 
 

Obec Malé Zálužie 
 
4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a 
podobne) 

 Uvedená nová činnosť je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podľa prílohy č. 8 zaradená pod bod č. 10 vodné hospodárstvo 
nasledovne: 

- Položka č. 7: Objekty protipovodňovej ochrany – zisťovacie konanie bez 
limitu. 
 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, 
parcelné číslo). 
 
Kraj: Nitriansky 
Okres: Nitra 

Obec: Malé Zálužie 

Katastrálne územie: Malé Zálužie 

Parcelné číslo: 766/6,  754/1 a 745/2 
 

Plochy 745/1 a 745/2 sú vedené ako trvalé trávne porasty a plocha 766/2 
je vedená ako vodná plocha. Predmetné plochy sa nachádzajú v intraviláne obce 
Malé Zálužie. Miesto realizácie predmetnej činnosti je uvedené nižšie. 
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 850). 
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7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
Termín začatia výstavby protipovodňových opatrení bude závislý od 

povoľovacieho konania. Najskorším možným termínom začiatku výstavby môže 
byť rok 2016. Predpokladaná dĺžka výstavby bude cca 1 mesiac. 
Začiatok výstavby: 2016 

Ukončenie výstavby: 2016 

Začatie prevádzky: 2016 

Skončenie prevádzky: v zmysle vydaných súhlasov 
 
8. Stručný opis technického a technologického riešenia 
 

V rokoch 2005 a 2006  bol vybudovaný v tejto časti obce odvodňovací 
kanál, ktorý odvádza vodu z prívalových dažďov zo severozápadu (chotár 
Rankovské) do potoka Radošinka.  Kanál sa pred  betónovou cestou, ktorá vedie 
do areálu, v takmer pravom uhle stáča doprava, vedie pozdĺž cesty k mostu, kde 
sa znova v pravom uhle stáča  doľava  a pod cestou ústí pri moste do potoka 
Radošinka. Kanál sa nachádza v najnižšie položenej časti obce a v smere 
k potoku je minimálny spád,  preto nestačí odvádzať väčšie množstvo vody, tá 
sa potom vylieva a ohrozuje okolité obydlia, záhrady a komunikáciu. 
 
Navrhované riešenie: 
 

Navrhovaná stavba zasahuje do pozemkov parciel č. 766/2, 745/1, 745/2. 
Pri povodniach v roku 2010 bola ohrozená dolná časť obce Malé Zálužie, 
nakoľko nebol zabezpečený dostatočný odtok z odvodňovacieho kanála. Na 
základe týchto skúseností je nutné realizovať odvedenie vnútorných vôd zo 
západnej časti obce odvodňovacím rigolom, ale aj odľahčovacím potrubím do 
potoka Radošinka. 

Stavba odľahčovacieho potrubia sa bude skladať z nátokového objektu, 
rúrového vedenia a výustného objektu. Nátokový objekt sa bude nachádzať 
v existujúcom odvodňovacom rigole, ktorý je zaústený do toku Radošinky pri 
cestnom moste rkm 11,175. Z nátokového objektu bude vedené potrubie DN 
500 do výustného objektu na pravom brehu toku Radošinka rkm 11,250.  
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Nátokový objekt sa vybuduje na štrkopieskovom podsype hr. 100 mm. 
Bude pozostávať z 2 čiel, ktoré budú kopírovať sklon existujúceho svahu kanála. 
Hrúbka stien z vodostavebného betónu V8 100 – C 25/30 bude 300 mm, ako aj 
zadná strana objektu. Pôdorysný tvar objektu bude nepravidelný štvorec 
s dĺžkou 1,8 m x 1,7 m až 1,85 m. Dno nátokového objektu bude na úrovni 
152,24 m n. m. V zadnej strane objektu bude vsadené potrubie Incor DN 500 SN 
8. 

Rúrové vedenie dĺžky 25,3 m bude vedené vo výkope pod cestou ako aj 
zelenými pásmi komunikácie a bermou toku Radošinka. Preto je nutné pred 
samotným výkopom ryhy cestný kryt rozrušiť na potrebnú šírku 1,2 m. 
V najhlbšej časti rigolu dosahuje spodná strana výkopu viac ako 1,1 – 1,3 m, 
z toho dôvodu treba tento výkop pažiť, aby neprišlo k nepredvídaným úrazom. 
Sklon potrubia bude 4,0 %, pri ktorom prevedie dané potrubie 873 I.s-1. Pred 
uložením potrubia je nutné na dno výkopu uložiť pieskové lôžko. Značne 
namáhané časti potrubia bude nutné obetónovať a to pod bermou toku v dĺžke 7 
m a pod cestnou komunikáciou dĺžky 6 m. Hrúbka obetónovania bude 100 mm. 
Zásyp uloženého potrubia bude prevádzaný z oboch strán rovnomerne po 
vrstvách 10 až 15 cm so zhutnením max. 60 kg. Hutniť násyp možno ťažkými 
mechanizmami po prevýšení 30 cm nad vrchom potrubia. Cestná komunikácia 
sa opätovne obnoví betónovou zmesou.  

Výustný objekt rozmerov 3,0 x 2,5 m bude budovaný rovnakými postupmi 
ako nátokový objekt , tzn. štrkopieskový podsyp 100 mm, šírky betónových 
stien 300 mm. Výška dna bude v sklone pri priemernej úrovni 151,03 m n. m. 
Vrchná stena objektu bude na úrovni  151, 80 m n. m. a dno rúry na úrovni 
151,21 m n. m. Okolo objektu bude zhotovené opevnenie z dlažby z lomového 
kameňa rozmerov 5,5 x 4,5 m o hrúbke 300 mm so špárami vyplnenými 
cementovou maltou. Dlažby bude uložená na podsyp hrúbky 100 mm. 
Poškodenie opevnenia svahu pri budovaní výustného objektu sa uvedie do 
pôvodného stavu s následným osiatím trávou. Nakoniec sa osadí spätná klapky 
do zadnej steny objektu pomocou príruby a oceľových kotiev.  
 

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite  
(jej pozitíva a negatíva). 
 
Dôvodom vytvorenia protipovodňového objektu v dotknutej lokalite je 

zabezpečenie odvedenia prebytočnej náplavovej vody z polí v časoch povodní 
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alebo prudkých dažďov a ochrana dotknutej časti obce a miestnych obyvateľov. 
Súčasné riešenie s jedným priepustom pri moste  kapacitne nevyhovuje. Stavba 
zabezpečí zvýšenie protipovodňovej ochrany obce  Malé Zálužie  a tým zamedzí 
vzniku potenciálnych škôd na súkromnom aj obecnom majetku. Navrhnuté 
technické riešenie zodpovedá podmienkam intravilánu obce.  

 
10. Celkové náklady (orientačné) 
 
13 100,- € 
 
11. Dotknutá obec 
  
Malé Zálužie 
 
12. Dotknutý samosprávny kraj 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
 
13. Dotknuté orgány 
 
-Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  
             - Štátna správa odpadového hospodárstva 
             - Štátna vodná správa 
             - Štátna správa ochrany ovzdušia 
             - Štátna správa ochrany prírody a krajiny 
 
- Okresný úrad Nitra, Odbor dopravy, pozemných komunikácií  
  a iných odvetvových vzťahov,  
- Okresný úrad Nitra, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva, 
- Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, 
- Okresné riaditeľstvo HaZZ Nitra, 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, 
- Dotknutá organizácia: SVP, š.p. Nitra. 
 

14. Povoľujúci orgán 
 
Okresný úrad Nitra, Odbor životného prostredia 
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15. Rezortný orgán 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 

 
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na  uskutočnenie zmenu alebo 

odstránenie vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením a povolenie 
na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím v zmysle 
§26 ods. 4 zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
 

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 
presahujúcich štátne hranice. 
 

Navrhovaná činnosť nepresahuje štátne hranice Slovenskej republiky. 
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III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 
územia 

 
Pri nasledujúcom popise sú zohľadnené všetky ovplyvňujúce faktory, 

ktoré by sa mohli dotýka  životného prostredia v dotknutom území.  
 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 
 

Záujmové územie je breh potoka Radošinka a panelová cesta. Nadmorská 
výška je 150 m n.m.. 

Celková výmera územia obce je  591ha, z toho: poľnohospodárska pôda 
512 ha, lesné pozemky 11 ha, rybník 17 ha, zastavané plochy a nádvoria 19 ha. 

 
Obcou preteká potok Radošinka, ktorý v minulosti v období topenia snehu 

rozlieval po lúkach a spôsoboval značné škody. Vodohospodárske stavby 
pristúpili k regulácie celého toku v rokoch 1963-1964. Brehy koryta boli 
spevnené betónovými dlaždicami a posiate trávou.  

V severnej časti obce na sútoku potoka Radošina a Galanovského potoka 
sa nachádza chovný rybník medzi Malým Zálužím a Kapincami. Jeho celková 
rozloha je 22 ha z toho je 17 ha v katastri Malé Zálužie. 

Chotár obce je otvorený vetrom všetkých smerov. Prevládajúci smer vetra 
je severný a severozápadný. Na jar a v lete sa vyskytujú vysušujúce južné 
a juhovýchodné vetry. Dážď prichádza spravidla po južných vetroch, ročný 
priemer predstavuje približne 594 mm. Podnebie je teplé s horúcimi letami. 
Nezriedkavé sú niekoľkotýždňové júnové a júlové suchá, ale pre leto sú 
charakteristické búrky. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo +9 C. 
Najteplejším mesiacom je júl, najchladnejšie je v januári. 
 
Chránené územia 
V katastri obce nie sú žiadne chránené územia. 
 

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria. 
 

Obec Malé Zálužie sa nachádza v severnej časti okresu Nitra, Radošinskej 
doline, na oboch brehoch potoka Radošinka. 
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Chotár obce Malé Zálužie sa rozprestiera v Podunajskej nížine – celok 
Podunajská pahorkatina v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji 
v podcelku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny vrámci oddielu Bojnianska 
pahorkatina. Kataster Malého Zálužia v severojužnom smere pretína úvalinová 
dolina potoka Radošinka, čo je pravostranný prítok rieky Nitra. Väčšinu katastra 
pokrývajú spraše a sprašové hliny, ktoré ležia na starších horninách. Pôdotvorný 
substrát tvorený sprašami a sprašovými hlinami spôsobuje, že väčšinu 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v chotári tvoria hnedozeme. Z hľadiska 
pôdnych druhov ide o hlinité pôdy náchylné na eróziu. Viac ako tritisícročné 
agrárne využívanie chotára obce zapríčinilo jeho postupné odlesňovanie, čo 
postihlo aj lužné lesy na nivách vodných tokov.  

 
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistor ické hodnoty 
územia 
 
Demografické údaje 

V obci Malé Zálužie žije 280 obyvateľov, z toho 12% 
v predproduktívnom veku, 64 % v produktívnom veku  a 24 % 
v poproduktívnom veku. V rámci celkového počtu obyvateľov, predstavujú ženy 
51,44% a muži 48,56%.  Z hľadiska národnosti je 96 % slovenskej národnosti 
a 4 % rómskej.  Prírastok obyvateľstva v posledných rokoch zaznamenáva 
výlučne kladné hodnoty a potvrdzuje kladné demografické trendy v obci.  

 
Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistor ické hodnoty 
územia 

Aktivity občanov sú zamerané zväčša na poľnohospodárstvo.  Územie 
obce má výhodnú polohu, bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. V obci sú 
alokované dva významné podniky Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové 
Sady a Slovenský rybársky zväz Žilina.Podstatnú časť obyvateľstva 
zamestnávajú priemyselné podniky nachádzajúce sa v priemyselnom parku Čab 
a v Nitre a jej okolí. 

V katastrálnom území obce Malé Zálužie sú vybudované všetky potrebné 
siete technickej infraštruktúry - verejný vodovod a rozvodná sieť plynu, 
elektrické vedenie, obecný rozhlas, pokrytie internetom. Obec nemá 
vybudovanú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.Najvýznamnejšou 
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dopravnou komunikáciou prechádzajúcou cez obec je cesta III. triedy spájajúca 
mestá Nitra a Piešťany. V obci funguje autobusová doprava. Železničná doprava 
bola zrušená v roku 2003. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je 
v Zbehoch vo vzdialenosti 8  km. Ostatné komunikácie sú obecné. 

V obci sa nachádza predajňa potravín a zmiešaného tovaru a pohostinstvo. 
Absentuje tu pošta a zdravotné stredisko. Služby pre obyvateľov v oblasti 
zdravotníctva poskytuje obec Nové Sady. Vzdelávanie detí a mládeže je 
poskytované v zariadení situovanom v Nových Sadoch. Z hľadiska športového 
vyžitia občanov je k dispozícii futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko a detské 
ihrisko.V obci funguje obecná knižnica. 

Určité služby poskytuje občanom aj Obecný úrad. Súčasťou budovy 
obecného úradu je aj kultúrny dom, v ktorom sa konajú oslavy, kultúrno-
spoločenské podujatia a schôdze spoločenských organizácií.  

V obci sú viaceré spoločenské organizácie: ZO Jednoty dôchodcov Malé 
Zálužie, Občianske združenie „LABUŤ“, Dobrovoľný hasičský zbor Malé 
Zálužie. 

Prvá písomná zmienka o obci Malé Zálužie pochádza z roku 1390, z čias 
panovania Žigmunda Luxemburského. Ako prvé známe meno sa uvádza názov 
KysWylak a neskôr sa ujal názov Újlacska alebo Ujlaček. Od roku 1948 sa obec 
nazýva Malé Zálužie. V obci sa nachádza zvonica z roku 1879, budova bývalej 
školy z roku 1905, pomník padlých hrdinov postavenýv roku 1935, horný 
a dolný cintorín. V budove kultúrneho domu sa nachádza pamätná izba obce 
zriadená v roku 2000. Žiadna z kultúrnych ani historických pamiatok nie je  
v strete s realizáciou navrhovanej činnosti. 
 

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 
 

Environmentálne regionalizácia SR vymedzila kvalitu životného 
prostredia na základe komplexného hodnotenia stavu jednotlivých zložiek 
prostredia. V priemyselne a poľnohospodársky využívanom prostredí je 
primárnym stresovým faktorom práve priemyselná a poľnohospodárska výroba 
so sekundárnymi aspektmi (reziduálne znečisťovanie pôdy a vody).  
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Obec Malé Zálužie má verejný vodovod pripojený na vodovod 
z Radošiny.  Obec nedisponuje s čističkou odpadových vôd ani nemá 
vybudovanú kanalizáciu. Väčšina domácnosti má vlastné žumpy.  

Zdroje znečisťovania predstavuje najmä cestná doprava na ceste III. 
triedy. Na základe toho môžeme konštatovať zvýšenú prašnosť v ovzduší.  
V blízkosti obce nie sú žiadne veľké zdroje znečistenia ovzdušia. Najbližšie sa 
nachádza priemyselný park v Čabe, ktorý nie je podstatným zdrojom znečistenia 
životného prostredia v obci a PD DEVIO Nové Sady. 
 

Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových aj podzemných vôd sú 
látky prenikajúce z poľnohospodárskej činnosti, ako organické odpady, roztoky 
minerálnych hnojív, pesticídnych látok, organických hnojív, humínových 
kyselín a močovky. 
 

V obci a jej okolí sa nenachádzajú ďalšie subjekty, ktoré by negatívne 
pôsobili na zdravotný stav obyvateľstva, a ktoré by spôsobovali výraznejšie 
znečisťovanie životného prostredia.Vážnym problémom je ohrozenie 
poľnohospodárskej pôdy eróziou. Veterná erózia sa prejavuje prevažne 
v mimovegetačnom období. Ďalším problémom je znehodnocovanie 
a odplavovanie pôdy vodou z prívalových dažďov. 
 

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na 
životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich 
zmiernenie 
 

Vplyvy navrhovanej činnosti – navrhovaná stavba bude minimalizovať 
nepriaznivé účinky prívalových dažďov v danej časti obce, zvýši ochranu 
a bezpečnosť obyvateľov, ich domov, záhrad a miestnych komunikácií. 

 
1.Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné 
surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na 
pracovné sily, iné nároky). 

 
Stavba sa bude realizovať pod miestnou komunikáciou a v brehu potoka 

Radošinka, ktoré sú z časti v súkromnom vlastníctve. 
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Zámerom sú protipovodňové opatrenia v obci Malé Zálužie. Posúdenie 
objektu protipovodňovej ochrany sa bude vykonávať za účelom vytvorenia 
priepustu do potoka Radošinka z protipovodňového kanála. 
 
Záber pôdy 

Pri posúdení objektu dôjde k záberu časti pôdy medzi potokom Radošinka 
a odvodňovacím kanálom, ktorá bude využitá pri úprave terénu. 
 
Voda 

Technológia vybudovania objektu protipovodňovej ochrany nevyžaduje 
privedenie technologickej vody. Pitná voda pre pracovníkov na stavenisku bude 
zabezpečená balenou formou. 
 
Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Pre zabezpečenie prevádzky objektu nebude potrebná žiadna energetická 
prípojka. Elektrika, voda, teplo, plyn, vzduchotechnika nie sú predmetom 
súvisiacim s vykonávanou činnosťou. 
 
Dopravná infraštruktúra 

Realizáciou navrhovaného riešenia nebude zmenená dopravná 
infraštruktúra obce Malé Zálužie, pracovníci stavby budú využívať existujúce 
miestne komunikácie. Príjazdová cesta k plánovanému objektu je z betónových 
panelov. 
 
Odpady 

Vzhľadom na to, že ide o vybudovanie objektu protipovodňovej ochrany, 
predpokladá sa vznik odpadu a to výkopovej zeminy, ktorá bude následne 
použitá na dokončovacie práce a úpravu terénu.Odpady vzniknuté počas 
výstavby budú zhodnocované a zneškodňované na základe zmluvného vzťahu 
medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným 
druhom odpadu. Pôvodcovi odpadu vyplývajú povinnosti z platnej legislatívy na 
úseku odpadového hospodárstva zákon NR SR č. 223/2001 Z.z., vyhlášky MŽP 
SR 310/2013 Z.z. a 284/2001 Z.z. v znení ich noviel. Zdržovanie odpadov na 
lokalite bude minimálne, odpady,ktoré nebudú využité na úpravu terénu, budú 
priebežne odvážané k ďalšiemu znehodnoteniu alebo zneškodneniu. 
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Nároky na pracovné sily 

Vybudovaním objektu protipovodňovej ochrany nevzniká požiadavka na 
vytvorenie žiadneho pracovného miesta. 
 
2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné 
odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané 
vplyvy, napríklad vyvolané investície). 

 
Navrhovaná stavba má zachytávať vody z prívalových dažďov a odvádzať 

ich do potoka Radošinka tak, aby neboli ohrozené okolité obydlia a záhrady.  
Žiadne iné  zdroje znečisťovania nehrozia. Stavba bude mať trvalý 
enviromentálny vplyv. 

 
Voda 

Prevádzka protipovodňovej ochrany nebude zdrojom odpadových vôd 
a nebude znečisťovať podzemné ani povrchové vody. 
 
Ovzdušie 

Výstavba objektu bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti pri manipulácii 
so stavebnými mechanizmami. Jeho prevádzka nijako neovplyvní znečistenie 
ovzdušia a ani zdravotný stav obyvateľstva obce. 

 
Zdroje hluku 

Pri výstavbe objektu sa očakáva mierne zvýšenie hladiny hluku z dôvodu 
zvýšenej manipulačnej činnosti so stavebnými mechanizmami a pri dopravnej 
premávke. Tento vplyv je dočasný.  
 
Odpady 

Vzhľadom na charakter prevádzky  sa nepredpokladá vznik odpadov. 
V prípade povodní sa môže vyskytnúť biologický rozložiteľný odpad (konáre, 
trávnaté porasty...), ktoré budú ďalej zhodnocované a zneškodňované v zmysle 
platnej legislatívy. 
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3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie. 

 
Vplyv na životné prostredie bude pozitívny – reguláciou vody 

z prívalových dažďov nebude ohrozovaná fauna ani flóra záujmového územia. 
 
Priame vplyvy na životné prostredie 

Priamym vplyvom na životné prostredie bude počas realizácie projektu 
zvýšený hluk, prach, prípadne exhaláty zo mechanizmov počas stavebných prác. 
Pri výstavbe nevzniknú žiadne nebezpečné odpady, ktoré by mali negatívny 
vplyv na obyvateľov obce a životné prostredie. S odpadom, ktorý vznikne počas 
realizácie stavby bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy 
o odpadoch. V dôsledku stavby bude rozrušená miestna (panelová) 
komunikácia. 

 
4. Hodnotenie zdravotných rizík. 
 

Počas výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných 
mechanizmov, preto bude dochádzať k čiastočné narušeniu pohody a kvality 
života občanom, žijúcich v okolí stavby a pracovníci chovného rybníka. 
Zvýšením protipovodňovej ochrany obyvateľov obce sa znížia zdravotné riziká 
spojené s prípadnou povodňou. 
 

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené 
územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]. 

 
V tejto záujmovej oblasti nie sú žiadne chránené územia, ktoré by boli 

realizáciou zámeru ovplyvňované. 
 

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového 
priebehu pôsobenia. 

 
Z hľadiska významnosti – realizáciou stavby budú minimalizované 

nepriaznivé vplyvy prívalových dažďov, čím budú ochránené domy, záhrady 
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a samotní obyvatelia a miestne komunikácie  na dolnom konci obce Malé 
Zálužie 

 
7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice. 

 
V rámci výstavby a prevádzkovania objektu nebudú vytvárané žiadne 

vplyvy presahujúce štátne hranice SR. 
 

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na 
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na 
druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, 
kultúrnych pamiatok). 

 
Na území obce Malé Zálužie nie sú objekty vyžadujúce ochranu 

z hľadiska zákona o ochrane prírody a ochrane pamiatok. Realizovaná stavba 
nebude mať žiadny vplyv na okolité životné prostredie. 

 
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti. 
 

Ak bude stavba realizovaná, ďalšie možné riziká interného ani externého 
pôvodu nehrozia resp. budú minimalizované. 

 
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie. 
 

Realizácia navrhovaných  opatrení nebude mať nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie v obci, 

Výstavba protipovodňových opatrení sa bude realizovať na základe 
projektovej dokumentácie. Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky 
zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 

Technické o organizačné opatrenia 
- nasadzovať stavebné stroje v riadnom technickom stave 
- zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov a v čase povinných 

prestávok zastavovať motory stavebných strojov 
- prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy 
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- zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú 
hladinu hluku vo vonkajšom prostredí 

- rešpektovať podmienky a dopravný režim v lokalite pri vjazde a výjazde 
z územia určeného k výstavbe 

- pravidelne monitorovať prevádzku objektu a vyhodnocovať výsledky 
monitoringu 

 
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala. 

Prívalový   dážď  strháva pôdu z okolitých polí, vzniká bahno, ktoré sa 
usádza na ceste, na dvoroch, v odvodňovacom kanále. Ak sa navrhovaná stavba 
nezrealizuje, hrozí úplné zanesenie kanála a lúky okolo neho. Zvýši sa 
nebezpečenstvo záplav celého dolného konca obce. 

 
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi. 

Obec vo svojich strategických dokumentoch – PHSR, Štatút, VZN  - 
deklaruje, že bude robiť opatrenia, ktoré odstránia alebo budú minimalizovať 
nebezpečné vplyvy a ohrozenie občanov a ich obydlí.  

 
13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov 
problémov. 
 

Výrazné problémy sa počas výstavby ani prevádzkovania činnosti 
neočakávajú. 

V tomto prípade ide o jeden problém – ohrozenie obyvateľov časti obce 
prívalovými dažďami. Chceme minimalizovať potenciálne nebezpečenstvo 
a preto treba  vybudovať druhé vyústenie  kanála do potoka Radošinka.  

Ďalší postup – v hornej časti kanála chceme postaviť ochranný múr, ktorý bude 
chrániť okolité domy a záhrady. 
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V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho 
variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom) 
 
1. Tvorba súboru kritérií a ur čenie ich dôležitosti na výber optimálneho 
variantu. 

 
Po viacerých konzultáciách s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou 

problematikou sa navrhované riešenie javí ako optimálne.Vzhľadom na malý 
rozsah stavby bolo upustené od variantného riešenia zámeru na základe žiadosti 
zo dňa 10.05.2016 Okresný úrad listom č. OU-NR-OSZP3-2016/018239-002-
F21upustil od variantného riešenia zámeru.  

Porovnanie s nulovým variantom – ak sa projekt neuskutoční, bude 
pretrvávať ohrozovanie  občanov a ich majetku, a tiež komunikácií. 

 
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre 
posudzované varianty. 
 

Súbor kritérií a určenia ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
vzhľadom na upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti nebol 
realizovaný. 

 
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu. 
 

Navrhovaná činnosť nezmení stav životného prostredia záujmového 
územia, vrátane zdravia človeka, pretože ide o činnosť s malými požiadavkami 
na vstupy a aj výstupy do životného prostredia. Súčasná situácia dotknutého 
územia sa navrhovanou činnosťou reálne nezmení. Na základe toho možno 
konštatovať, že predkladaný variant riešenia sa odporúča realizovať. 

 
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia 
 
Prehľadná situácia 
Podrobná situácia 
Kópia listu vlastníctva 
Projektová dokumentácia 
Fotodokumentácia 
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VII. Dopl ňujúce informácie k zámeru 
 
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre 
zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov. 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie 2014 – 2020 
Malé Zálužie, Nitra 2000 
http://www.enviroportal.sk 
http://www.mapy.sk 
http://www.statistics.sk 
Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, 2002 
Mazúr, Lukniš, Geomorfologické členenie SR, 1986 
 
Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré boli zohľadnené pri 
hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti: 
Zákon NR SR č. 223/2001 Z. Z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch 
Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom 
a vibráciami v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore v rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd 
Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
Vyhláška MTP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 
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Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
Zákon NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami 
 
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred 
vypracovaním zámeru. 
 

Upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej 
činnosti Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie 
 
3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy 
navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na 
životné prostredie. 
 
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 
 
Miesto vypracovania zámeru:  Malé Zálužie  
Dátum vypracovania zámeru:  15. 7. 2016 
 
IX. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1. Spracovatelia zámeru 
 
Viera Predanocyová, Andrej Žitnay, Ján Látečka 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru 
a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa. 
 

 

 

 

...............................................      .............................................. 

 

................................................. 
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