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zÁvenečľÉ sTANoVlsKo
z posÚoeNtA sTRATeolcxÉHo DoKUMENTU

,,ÚZEMNÝ plÁľĺ oBcE MAD'
číslo: o U- Ds-osz P-2023 l 0021 99

vydané okresným úradom Životného prostredia Dunajská Streda podl'a zákona é. 2412006 z.
z. o posudzovanívplyvov na Životné'prostredĺe a o zmene a doplnení niektoných zákonov v

znení neskorších predpisov.

l. Základné údaje o obstarávatel'ovi

í. Názov
Obec Mad

2. ldentifikačné číslo
00800201

3. Adresa sídla
obecný úrad Mad, Mad č. 200' 930 14 Mad

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávatel'a
Mgr' Gabriel László, MBA - starosta obce, telefón: 031 / 551 31 26, info@obecmad.sk

ll. Základné údaje o strateglckom dokumente

í. Názov
Uzemný plán obce Mad

2. Charakter
lJzemný plán obce Mad (d'alej len,,ÚPN o") je územnoplánovacou dokumentáciou na lokálnejúrovni
a predstavuje významný strategicko-plánovací dokument, ktoý stanovuje smery rozvoja obce Mad.
UPN o je predmetom posudzovania podľa zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon")'

3. Hlavné cieIe
Hlavným cieľom Úpľĺ o Mad je riešiť optimálne moŽnosti rozvoja riešeného územia - k. ú. obce a
jeho koordinované funkčné usporiadania na základe zhodnotenia súčasného stavu územia a
známych zámerov, poŽiadaviek a rozvojových tendencií z hľadiska urbanistického, krajinného a tiež
z hľadiska ochrany a tvorby Životného prostredia vrátane priemetu legislatívnej ochrany prírody.

Strategický dokument Návrh ÚPN o Mad napíňa hlavne tieto ciele:
. navrhnúť kvalifikovanú a komplexnú koncepcĺu rozvoja obce, ktorá sa bude zaoberať otázkami

rozvoja bývania, rekreácie a podnikateľských aktivít, ako aj vzájomným zosúladením týchto
funkcií,

. definovať optimálnu územno-priestorovú organizáciu sídla, zachovávajúcu jedinečnosť a
identitu obce a vychádzajúcu z princípov udržateľného rozvoja, zohľadňujúcu poŽiadavky
ochrany prírody a Životného prostredia,

. overenie moŽností rozšírenĺa zástavby obce, predovšetkým zástavby rodinných domov a
málopodlaŽných býových domov,

. stanovenĺe zásad a regulatívov priestorového usporĺadania a funkčného vyuŽitia územia, pre
umiestnenie verejného dopravného vybavenĺa a verejného technického vybavenia, ako aj
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ďalších zásad a regulatívov starostlivosti o Životné prostredie, ochranu a vyuŽívanie prírodných
zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability.

4' Stručný opis strategického dokumentu

obec Mad má menej ako 2000 obyvateľov. Podľa ,,Metodického usmernenia MŽP sR a MDV RR
SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu
podľa zákona č.2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisoť'zodňa 29.1.2014 sa v súlade s S 21 ods. 2
stavebného zákona neobstaráva koncept riešenĺa územného plánu obce vo variantoch, ale správa
o hodnotení sa v tomto prípade vypracuje podľa $ 22 stavebného zákona v etape Návrhu územného
plánu obce.

obec Mad (okres Dunajská Streda, Trnavský kraj) leŽí v centrálnej časti Žitného ostrova, na jeho
staršom štvrtohornom jadre, 6 km juhovýchodne od okresného mesta. Ďalšími najbliŽšími mestami
sú Gabčíkovo (1 'ĺ km) a Veľký Meder (17 km). Uzemie je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky
vyuŽívané. Nadmorská výška riešeneho územia je od 112 do 114 m n.m.; stred obce je v nadmorskej
výške íí4 m n.m.
Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené administratívno-správnymi hranicami obce, t.
j. katastrálnym územím Mad. Má výmeru 771,5ha. Hustota osídlenia dosahuje 74 obyvateľov na
km2, čo jevýrazne pod úrovňou celoštátneho priemeru (1í0 obyv./km2). Riešené územie hraničí
s nasledujúcimi katastrálnymi Územiami:
. na severe s k.ú. Pódafa (časť obce Povoda), k.ú. Hed'beneéte (časť obce Kútniky)
o hä r4ýchode s k.ú. Dolný Bar, k.ú. Horný Štál (časť obce Dolný Štal1
. na juhu s k.ú. Padáň, k.ú. Vrakúň
o 11ä západe s k.Ú. Nekyje na ostrove (časť obce Vrakúň)
Katastrálne územie na kratších úsekoch ohraničujú lesné pásy v terénnych depresiách bývalých
riečnych ramien (rašelinísk) a s k.ú. Pódafa aj kanál Gabčíkovo - Topoľníky.

Spracovateľ strategického dokumentu ÚPN o Mad doc. lng. arch. Jaroslav Coplák, PhD.'
autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA

Strategický dokument ,,Návrh územného plánu obce Mad" je spracovaný v jednom variantnom
riešenív súlade s $ 22 zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom pĺánovanía stavebnom poriadku v platnom
znenĺ (ďalej len ,,sŕayebný zakon") primerane obsahovo v súlade s $ 12 vyhlášky č. 5512001 Z. z. a
v súlade so zákonom č' 2412006 Z' z' o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a
doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon") pre posudzovanie strategického dokumentu.
Strategický dokument bolspracovaný podľa ustanovení stavebného zákona a vyhlášky MŽP sR č'
55ĺ2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a podľa
poŽiadavky obstarávateľa v nasledovnom členení:

Strategický dokument sa delí na textovú a grafickú časť' kde textová časť sa delí na smernú
azáväznú časť. Grafická časť obsahuje 7 hlavných výkresovv mierke 1:50 000, 1:í0000 a 1:2880'

I. Textová a tabuľková časť

A. Textová časť
í. Základné údaje
1.1 Hlavné ciele rozvoja územia a riešené problémy
1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
1.3 Udaje o súlade riešenia územia so zadaním
2. Riešenie územného plánu - smerná čast'
2.1Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
2.2Väzby vyplývajúce z riešenia azozáväzných častí územného plánu regiónu
2.3 Riešenie záujmového územia a širšie vzť'ahy
2.4 Základné demografické, sociálne a ekonomĺcké rozvojové predpoklady obce
2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
2.5.í Koncepcia kompozičného formovania sídla
2.5.2 Koncepcia kom pozičn ého form ovania kraj inného prostredia
2.5.3 ochrana pamiatkového fondu
2.5.4 Regulatívy priestorového usporiadania
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2.6 Návrh funkčného vyuŽitia územĺa obce
2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie
2'7.1 Návrh riešenia bývania
2.7.2 Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou
2.7.3 Návrh riešenia výroby
2.7.4 Návrh riešenia rekreácie
2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce
2'9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňamĺ
2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability a
ekostabilizačných opatrení
2.12 Návrh verejného dopravného a technĺckého vybavenia
2.'12'1 V erqné dopravné vybavenie
2.12.2 Vodné hospodárstvo
2.12.3 Energetika
2'12.4 Telekomunikačné a informačné siete
2.12.5 Zariadenia civiĺnej ochrany
2.13 Koncepcia starostlivosti o Životné prostredie
2.14 Yymedzenie a vyznačenie prieskumných Území, chránených loŽiskových území a dobývacích
priestorov
2'1 5 V ymedzen ie plÔch vyŽaduj úcĺch zvýšen ú och ran u
2'16 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a
lesných pozemkoch
2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a
územno-technických dôsledkov
3. Riešenie územného plánu - záväzná časť
3.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuŽívania územia, určenie
prípustných, obmedzujúcich, vylučujúcich podmienok na vyuŽitie jednotlivých plôch a intenzitu ich
vyuŽitia, určenie regulácie vyuŽitia plÔch
3.2 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
3.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
3'4 Zásady a regulatívy umĺestnenia verejneho technického vybavenia územĺa
3.5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
3'6 Zásady a regulatívy starostlivosti o Životné prostredie, ochrany a vyuŽívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udrŽiavania ekologickej stability
3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce
3.8 Vymedzenĺe ochranných pásiem a chránených územípodľa osobitných predpisov
3.9 Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov' na asanáciu a
na chránené časti krajĺny
3.1 o Zoznam verejnoprospešných stavieb
3.11 Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v Územnom p|áne zóny
3.12 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
4. Doplňujúce údaje
4.1 Zoznam východiskoých podkladov
4'2 Doplňujúce definície vybraných pojmov

Grafická časť
. Výkres širších vzťahov - v mierke 1: 50 000 (výkres č. 'ĺ)
. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuŽívania územia, s vyznačenou

záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami - v mierkach 1: 10 000 (v,ýkres č. 2),
1:2 880 (uýkres č.3)

. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - v mierke 1:2 880 (výkres č' 4)

. Výkres rĺešenia verejného technického vybavenia - v mierke 1: 2880 (uýkres č. 5)

. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov Úses - v mierke 1: 10 000 (výkres č'
6)

. Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pÔde a lesných pozemkoch, v mierke 1: 2 880 (výkres č. 7)
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obec má menej ako 2000 obyvateľov, ale podľa platného zákona č.5ol 11976zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v pĺatnom znení (stavebný zákon (S 11' ods. 2, pís. a) zákona) je povinná mať
územný plán obce, ak je treba:

riešiť koncepciu územného rozvoja obce,
- uskutočňovať rozsiahlu novÚ výstavbu,

um iestniť verejnoprospešné stavby

Ďalšĺmidôvodmi pre obstaranie územného plánu obce sú:
potreba získať právne záväzný dokument, usmerňujÚcĺ rozvoj obce na základe odborných
kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov, samosprávy, štátnej správy a pod.),

potreba vývoriť podmienky pre rozvoj obce spolu s jej katastrálnym územím, zabezpečiť
bezkolízny rozvoj jed not|ivých fu nkci í.

Základné rozvrhnutie funkčného wuŽívania v riešenom území

obec Mad plní primárne obýnú funkcĺu a obýné územie má dominantný podiel na celkovej ýmere
zastavaného územia obce. Prítomná je aj výrobná funkcia. Súčasné funkčné zónovanie obce v plnej
mĺere rešpektujeme a d'alej rozvíjame'
V rámci zastavaného územĺa je prípustná intenzifikácia vyuŽitia v rámci vymedzených častí záhrad
rodinných domov, dostavbami a nadstavbami existujÚcich objektov. Predpokladá sa tieŽ postupná
reštrukturalizácia zástavby v centrálnej zóne obce doplnením norných zariadeni občianskej vybavenosti,
vrátane komerčných prevádzok obchodu a sluŽieb'
Navrhované riešenie uvaŽuje predovšetkým s rozvojom obýnej funkcie. Vymedzením nových
rozvojových plôch pre výstavbu vývárame podmienky pre naplnenie rozvojového potenciálu obce. Na
bývanie sa využijú priestorové rezervy v zastavanom území, ako aj plochy v priamej nadväznosti na
zastavané územie obce.
Výrobné územie obce v súčasnosti reprezentuje hospodársky dvor, situovaný na juŽnom okraji obce. V
návrhu sa počíta s jeho rozšírením a moŽnosťou vyuŽitia aj pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.
Rekreačné územie predstavuje športový areál. Rekreačné aktivity v krajine sa budú rozvíjať vo väzbe
na vodnú plochu jazierka a v spojení s bývaním aj na juŽnom okraji obce.
Nové rozvojové plochy priamo nadväzujú na existujúce zastavané územie a komunikačný systém.
Navrhovaná uličná sieť sa prepojí sa s existujúcou uličnou sieťou. Podmĺeňujúcim predpokladom
výstavby nových budov v navrhovaných rozvojouých plochách je dopravné napojenie prostredníctvom
vybudovaných spevnených ciest (asfaltových alebo betónových), ako aj napojenie na inŽinierske siete.

Určuie prevládaiúce funkčné územia

Uzemný plán stanovuje súbor regulatívov funkčného vyuŽívania územia. V rámci defĺnovaného
prípustného funkčného vyuŽívania je určené prevládajúce funkčné vyuŽívanie, ktoré je rozhodujúce pre
zaradenie územia do nasledujúcich prevládajúcich funkčných území:

. obytné územie
o výrobné územie
o rekreačné územie

obýné územie sú plochy, ktoré sÚ určené pre obýné domy a k nim prislÚchajúce nevyhnutné
zariadenia, napr. garáŽe, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie,
zeleň a detské ihriská. obýné územie obsahuje aj plochy na občianske vybavenie.
Výrobné Územie sú:

r plochý určené pre prevádzkové budovy azariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú
neprĺpustné v obýných, rekreačných a zmiešaných územiach,

o plochy pre priemyselnú výrobu
r plochý pre poľnohospodársku výrobu; vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú

všetky stavby a zariadenia rastlinnej a Živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka
nemá negatívny vplyv na Životné prostredie'

Rekreačné územie obsahuje časti územia obce, ktoré zabezpečujú poŽiadavky každodennej rekreácie
bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a
sady, ovocné sady, záhrady azáhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a ine vodne
plochy. Do rekreačnej p|ochy sa môŽu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia
verejného stravovania a niektoých sluŽieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.
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Uzemný plán obce v zmysle vyhlášky č. 55t2oo1 z. z' o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii (s 12' ods. 4, písm. f) stanovuje nasledovný súbor regulatívov
fu nkčného vyuŽívanĺa územia:

. priradenie k prevládajúcemu funkčnému územiu (obytné / zmiešané / výrobné / rekreačné
územie).

. prípustné funkčné vyuŽívanie - vymedzenie prevládajúceho funkčného vyuŽívania. Prípustné
funkčné vyuŽívanie by malo predstavovať minimálne 75% funkčných plôch príslušného
priestorového celku'

o obmedzujúce funkčné vyuŽívanie _ je prípustné len za stanovených podmienok, resp.
obmedzení. obmedzujúce funkčné vyuŽívanie môŽe predstavovať maximálne 25% funkčných
plôch príslušného priestorového celku'

o zakazqúce funkčné vyuŽívanie - pomenúva neprípustné funkcie s predpokladom nevhodného
pôsobenia na okolité prostredie

Reoulácia funkčného wuŽitia pre obúné územie B1. 82

V priestorovom celku 81 sa počíta so zachovaním, ako aj s novou výstavbou rodinných domov s
moŽnosťou zastúpenia menších prevádzok zákĺadného občianskeho vybavenia a drobných
remese|ných prevádzok v rodinných domoch, prípadne aj v samostatných objektoch pri dodržaní
plošného limitu maximálnej zastavanej plochy. Výstavbu v záhradách v zastavanom území obce (t.j.
mimo navrhovaných rozvojouých plôch a prĺeluk) je moŽné realizovať len formou viacgeneračného
bývania s max. dvomi rodinnými domami v záhrade za existujúcimi rodinnými domami pôvodnej
zástavby (pri dodrŽaní regulatívu minimálnej veľkosti pozemku). Celok 81 tvorí existujÚca obýná
zástavba rodinných domov a navrhované rozvojové plochy č. 1, 2,3, 4, 6'
V priestorovom celku 82 sa počíta so zachovaním býorných domov v existujúcom rozsahu (na juŽnom
okraji obce).

Tab. ulácia funkčného uzemte
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Ozn. funkčnéPrípustné
vyuŽívanie

obmedzujúce
vyuŽívanie
s obmedzením)

funkčné
(prípustné

Zakazujúce f u n kčn e vyuŽ íva n ie
(neprípustné)

B1 bývanie v rodinných
domoch

príslušné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie (vrátane odstavných a
parkovacích plôch, garáŽí) - len
vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu daného priestorového
celku
bývanie v býových domoch _ len
v rámci polyfunkčných stavieb v
centrálnej zóne obce
základné občianske vybavenie
typu maloobchod, sluŽby pre
obyvateľstvo, sociálne sluŽby
(vrátane vzdelávacích zariadení),
verejné stravovanie,
administratíva, kultúrne
zariadenia len miestneho
významu
nepoľnohospodárska výroba bez
negatívnych a rušivých vplyvov -
len výrobné sluŽby a remeselné
prevádzky so zastavanou
plochou do 200 m2
ihriská a oddychové plochy - len
miestneho významu pre potreby
príslušného obýného územia

poľnohospodárska výroba
(vrátane Živočíšnej výroby) -
okrem drobnochovu
priemyselná výroba (vrátane
stavebnej uýroby)
skladovanie a log istika
občianske vybavenie vyššĺeho
významu s negatívnymi
vplyvmi na kvalitu prostredia
a/alebo s vysokými nárokmi na
dopravnú obsluhu
technické vybavenie a
dopravné vybavenie vyššieho
uýznamu
všetky ostatné druhy činností,
ktoré by svojimi negatívnymi
vplyvmi (napr' zápachom,
hlukom, zvýšeným výskýom
hlodavcov a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedzili využitie
susedných pozemkov
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Ozn funkčnéPrípustné
vyuŽívanie

obmedzujúce
vyuŽívanie
s obmedzením)

funkčné
(prípustné

Zakazqúce fu nkčné vyuŽívan ie
(neprípustné)

82 bývanie v býových
domoch

príslušné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie (vrátane odstavných a
parkovacích plôch, garáŽí) - len
vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu daného priestorového
celku
zákiadne občianske vybavenie -
len miestneho rnj'znamu
ihriská a oddychové plochy - len
miestneho významu pre potreby
príslušného obýného územia

poľnohospodárska výroba
(vrátane Živočíšnej výroby)
priemyselná výroba (vrátane
stavebnej výroby)
skladovanie a logistika
všetky ostatné druhy činností,
ktoré by svojimi negatívnymi
vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, zvýšeným výskýom
hlodavcov a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedzili vyuŽitie
susedných pozemkov

Requlácia funkčného vvuŽitia pre rekreačné územie R1' R2. R3

Existujúci športový areál s futbalovým ihriskom (priestorový celok R1)sa zachová, dobuduje a doplní
sa jeho vybavenie.
Priestorouý celok R2 je určený na rekreačné aktivity' doplnkovo v spojení s bývaním. Funkcia bývania
má priestorovo nadväzovať na existujúce plochy bývania, rekreačné funkcie majú byť v okrajouých
častiach, v nadväznosti na krajinne prostredie. Celok R2 predstavuje navrhovaná rozvojová plocha č.
5.
Priestorový celok R3 je určený na extenzívne rekreačné aktivity v krajine, s prevahou prírodných prvkov.
Počíta sa tu predovšetkým s pobytouými športovo_rekreačnými aktivitamĺ v krajine, napr. pre účely
športového rybolovu. Celok R3 predstavuje navrhovaná rozvojová plocha č. 9.

Tab. lácia funkčného rekreačné územie

Ozn Prípustné funkčné
vyuŽívanie

obmedzujúce funkčné vyuŽívanie
(prĺpustné s obmedzen ím)

Zakazujuce funkčné
vyuŽívanie (neprípustné)

R1 šport a rekreácĺa -športové ihriská
a zariadenia pre
rekreáciu a šport

príslušné verejné technické vybavenie
a verejné dopravné vybavenie _ len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu
daného priestorového celku
občianske vybavenie - len zariadenia
súvisiace s prípustným funkčným
vyuŽívaním
verejná a vyhradená zeleň na
podporu oddychových a rekreačných
funkcií

bývanie
výroba akéhokoľvek druhu
skladovanie a logistika
občianske vybavenie
nesúvisiace s prípustným
funkčným vyuŽívaním
technické vybavenĺe a
dopravné vybavenie
vyššieho významu

šport športové
ihriská
zariadenia pre
rekreáciu, pobýové
(piknikove) plochy
b1ivanĺe v rodinných
domoch

príslušné verejné technické vybavenie
a verejné dopravné vybavenie (vrátane
odstavných a parkovacích plÔch,
garáží) - len vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu daného priestorového celku
bývanie v býoých domoch - len v
nadväznosti na existujúce bytové domy
občianske vybavenie - len zarĺadenia
súvisiace s prípustným funkčným
využívaním
verejná a vyhradená zeleň na
podporu oddychových a rekreačných
funkcií

uýroba akehokoľvek druhu
skladovanie a logistika
občianske vybavenie
nesúvisiace s prípustným
funkčným vyuŽívaním
technické vybavenie a
dopravné vybavenie
vyššieho významu

R2

športovéšport
ĺhriská

príslušné verejné technické vybavenie
a verejné dopravné vybavenie (vrátane

bývanie
ýroba akéhokoľvek druhu

R3

6
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Ozn. Prípustné funkčné
vyuŽívanie

obmedzujúce funkčné vyuŽívanie
(prípustné s obmedzením)

Zakazujúce funkčné
vyuŽívanie (neprípustné)

zariadenia pre
rekreáciu (chatky) so
zastavanou plochou
do 80 m2, pobytové
(piknikove) plochy

odstavných a parkovacích plôch'
garáži) _ len vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu daného priestorového celku
doplnkové vybavenie cyklistĺckých trás
a peších turistických trás - prístrešky,
odpočívadlá, rozh ľadne atd'.
občianske vybavenie - len zariadenia
súvisiace s prípustným funkčným
vyuŽívaním
verejná a vyhradená zeleň na
podporu oddychouých a rekreačných
funkcií

skladovanie a logistika
občianske vybavenie
nesúvisiace s prípustným
funkčným využívaním
technické vybavenie a
dopravné vybavenie
vyšŠieho významu

Reoulácia funkčného wuŽitia pre vÝrobné územie V1, V2

Priestorový celok V1 v rozsahu existujúceho výrobného areálu a navrhovaných rozvojových plôch č. 7,
8 pre jeho rozšírenie, je určený pre výrobné a nevýľobné podnikateľské aktivity, ktoré vzhľadom k
blízkosti obýného územia nesmú zahŕňať prevádzky s negatívnymivplyvmi na Životné prostredie.
Výrobne územie V2 je určené pre plochy výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a
poľnohospodársku výrobu na ornej pôde.

Tab funkčného E uzemte

Requlácia funkčného vvuŽitia pre územie bez zástavbv K1, K2
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Ozn funkčnéPrípustné
vyuŽívanie

obmedzujúce funkčné vyuŽívanie
(prípustné s obmedzením)

Zakazu1uce funkčné
vyuŽívanie
(neprípustné)

Ví remeselno-výrobné
prevádzky, výrobné
sluŽby, zariadenia
stavebníctva

príslušné verejné technické vybavenie
a verejne dopravné vybavenie (vrátane
odstavných a parkovacích plôch,
garáží) - len vybavenĺe nevyhnutné pre
obsluhu daného priestorového celku
zariadenĺa na výrobu elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov
(fotovoltaické a geotermálne
elektrárne)
skladovanie a distribúcia - miestneho
uj'znamu
komerčná administratíva - súvisiaca s
prípustným funkčným vyuŽívan ím
plochy ochrannej a areálovej zelene

priemyselná výroba
s negatívnymivplyvmi
na Životné prostredie
skladovanie a
logistika vyššĺeho
vtýznamu
Živočíšna výroba
okrem drobnochovu
bývanie (okrem
ubýovania
zamestnancov a
návštevníkov)
šport a rekreácia

v2 zariadenia na výrobu
elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov
(veterné elektrárne,
fotovoltaické elektrárne)
poľnohospodárska pôda
(orná pôda, trvalé trávne
porasty)

príslušné verejné technické vybavenie
a verejné dopravné vybavenie - len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu
daného priestorového celku
zariadenia a stavby pre
poľnohospodársku výrobu poľné
hnojiská, kompostoviská, skleníky,
prístrešky a pod'
doplnkové vybavenie cyklistických trás
a peších turistických trás - prístrešky,
odpočívadlá, rozhľadne atd''
nelesná drevinová vegetácia

uýstavba akýchkoľvek
iných trvalých stavieb
(nesúvisiacich s
prípustným funkčným
vyuŽívaním
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Priestorový celok K1 je intenzívne poľnohospodársky vyuŽívaný prevaŽne ako orná pôda. Uzemie je
vhodné na poľnohospodárske vyuŽitie, bezlokalizácie novej zástavby. Pre zvýšenie ekologickej stability
sÚ potrebné ekostabilizačné opatrenia a dobudovanie prvkov UsEs' lde o riečnu rovinu s ornou pôdou,
ktorá predstavuje celé katastrálne územie s rĺýnimkou existujúcej zástavby a jej navrhovaného
rozšírenia, ako aj sídelnej zelene cintorína'
Priestorový celok K2 tvorí plocha špeciálnej zelene (cintorína) v súčasnom rozsahu.

Tab. ulácia funkčného územie bez

Uzemného svstemu ekoloqickei stabilitv
Pre vývorenie funkčnej kostry územného systému ekologickej stability v obci Vieska a v jej katastroch
sa zohľadňujú prvky nadradeného územného sýtemu ekologickej stability NRBk1a Malý Dunaj a
NRBk1b Klátovské rameno - biokoridor tvoria toky Malého Dunaja a Klátovského ramena.

Pre vytvorenie funkčnej kostry Územného systému ekologickej stability sa navrhuje nasledovné
potenciálne biocentrá miestneho významu:

. MBc'í - biocentrum miestneho významu tvorí mokrad's trvalými trávnymi porastmi. Väčšina
plochy navrhovaného bĺocentra však pripadá na ornú pôdu, pričom sa navrhuje jej konverzia na
extenzívne vyuŽívané trvalé trávne porasty s drevinovou vegetáciou. Je súčasťou ekologicky
uýznamného segmentu krajiny č. 88 podľa nového RUSEs okresu Dunajská Streda.

. MBc2 - biocentrum miestneho významu tvorí mokraď bývaleho riečneho meandra vo väzbe na
vetvu biokoridoru regionálneho významu RBk2. Potrebne je zvýšiť kompaktnosť bĺocentra
rozšírením extenzívne vyuŽívaných plÔch trvalých trávnych porastov.

Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotný krajinný segment, ktoý na rozdiel od biocentra nemusí mať
kompaktný tvar. Základnou funkciou biokoridoru je umoŽňovať migráciu Živých organizmov medzi
biocentrami' resp. ich šírenie z biocentier s ich nadpočetným výskýom do iných biocentier, kde je ich
prítomnosť žiaduca.

Biokoridor miestneho významu musí mať šírku najmenej 15(2o) m a dEku najviac 2000 m, pričom po
uvedenom úseku musíbyť biokorĺdor prerušený biocentrom najmenej miestneho významu, inak nemôŽe
plniť funkciu biokoridoru.
Pre vytvorenie funkčnej kostry územného systému ekologickej stabilĺty sa navrhujú potenciálne
biokoridory m iestneho významu:

. MBk1 - terestrický biokoridor tvorí fragment líniovej mokrade s porastom trsti (Phragmites
austratis) a nelesnou drevinovou vegetáciou. Podľa noveho RUSES okresu Dunajská Streda je
definovaný ako ekologicky významný segment kra1iny č.121.

8

Zakazujúce funkčné
vyuŽívanie (neprípustné)

Ozn funkčnéPrĺpustné
vyuŽívanie

obmedzujúce funkčné využívanie
(prípustne s obmedzením)

K1 poľnohospodárska pôda
(orná pôda, trvalé kultúry,
trvalé trávne porasty)
nelesná drevinová
vegetácia, lesné porasty,
vodné plochy

príslušné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie len vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu daneho
priestorového celku
zariadenia a stavby pre
poľnohospodársku výrobu _ poľné
hnojiská, kompostoviská' skleníky'
prístrešky a pod.
doplnkové vybavenie cyklistických
trás a pešĺch turistických trás -
prístrešky, odpočívadlá, rozhľadne
atd'.

uýstavba akýchkoľvek
iných trvalých stavieb

K2 špeciálna zeleň (cintorín),
vrátane objektov
pohrebných a súvisiacich
sluŽieb
verejná zeleň

príslušné verejné technické
vybavenie a verejne dopravné
vybavenie - len vybavenie
nevyhnutné pre daného obsluhu
priestorového celku

všetky ostatné druhy
vyuŽívania
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. MBk2 - terestricko-hydrický biokoridor tvorí Biely kanál so sprievodnou vegetáciou.

. MBk3 - biokoridor tvorífragment nelesnej drevinovej vegetácie a línĺovej zelene s charakterom
mokrade napojenej na RBk Boheľovský kanál. Na konci biokoridoru je navrhované biocentrum
MBkí. Podľa nového RUSES okresu Dunajská Streda je definovaný ako ekologicky významný
segment krajiny č. 88.

lnterakčný prvok má niŽšĺu ekologickú hodnotu ako biocentrum alebo bĺokoridor. Jeho účelom v
kultúrnej krajine je tlmiť negatívne pÔsobenie devastačných činiteľov na ekologicky hodnotnejšie
krajinné segmenty a na druhej strane prenášať ekologickú kvalitu z biocentier do okolitej krajiny s niŽšou
ekologickou stabilitou, resp. narušenej antropogénnou činnosťou. Pre plnenie uvedených funkcií sú
navrhované prvky plošného a líniového charakteru:

. sprievodná vegetácia ciest, líniová zeleň na poľnohospodárskej pôde (stromoradia, aleje pozdÍŽ
poľných ciest, na hraniciach pÔdnych celkov a pod.)

. menšie remizky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde (ktoré nie sú klasifikované ako
biocentrá)

r vodné toky (kanály) so sprievodnou vegetáciou (ktoré nie sú definované ako biokoridory)
. trvalé trávne porasty - podmáčané plochy

Ekologickú stabilitu v poľnohospodárskej krajine moŽno podporiť predovšetkým systémom opatrení na
zabezpečenie ekologickej stability a biodivezity. Hlavne na poľnohospodárskej pôde zabezpečujú
celoplošné pôsobenie UsEs. Ak by neboli implementované, môŽe dÔjst'k ohrozenĺu prírodných zdrojov
a následne aŽ k situácii, že navrhované prvky kostry USES (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky)
nebudú v dostatočnej miere plniť im prisudzované ekologické funkcie.

Zhodnotenie a zdÔvodnenie stavebnÝch a iných zámerov na poľnohospodárskei pôde
Kvalita poľnohospodárskej pôdy v riešenom územíje veľmi vysoká' Najkvalitnejšiu pôdu v katastrálnom
území Mad podľa Nariadenia vlády SR č. 58l2a13 Z. z. predstavuje pôda s kódom BPEJ: 0017002,
0017005' 00'ĺ9002' 0019005,0036002. Táto poľnohospodárska pôdajezaradená podľa BPEJ do 1. a
2. skupiny kvality z celkovo 9 skupín kvality podľa zákon a č. 22012004 Z. z.

V snahe chrániť pôdne celky pred nadmerným rozdrobením boli uprednostnené kompaktné plochy,
priamo nadväzujúce na zastavané Územie obce, ako aj zvyškove plochy v zastavanom území obce. Vo
voÍnej krajine je navrhovaná len rozvojová plocha č. 9, určená pre aktivity rekreácie v krajine.
V zastavanom území obce je lokalizovaná rozvojová plocha č. 1 a časť rozvojovej plochy č. 6. Rozvojové
plochy č' 2, 3' 4, 5, 6, 7, 8 bezprostredne nadväzujú na zastavané Územie obce. Hlavným dôvodom
návrhu nových rozvojorných plôch pre funkciu b1ivania je vysoký záujem o bývanie v obci, ktoý sa
prejavuje značnými mĺgračnými prírastkami za poslednú dekádu. Návrh rozvojových plôch č. 4, 6 a
čiastočne č. 3 zdôvodňujeme výhodnou polohou pri existujúcich cestách a poŽiadavkou efektívneho
vyuŽitia infraštruktúry. Dôvodom pre zaradenie rozvojovej plochy č. 2 je skutočnosť, že výstavba tu uŽ
bola začatá. Záujem obce vyuŽit' pozemky vo svojom vlastníctve je dôvodom pre zaradenie rozvojovej
plochy č. 5.
Navrhované riešenie sa vyhýba záberom najkvalitnejšej pôdy v danom katastrálnom území podľa
Nariadenia vlády SR č. 5812013 Z. z' Na najkvalitnejšiu pôdu zasahuje len časť rozvojovej plochy č. 5 o
výmere 0,9720 ha' Najkvalitnejšia pÔda tu však bezprostredne susedí s pôdou veľmi nízkej kvality (7.
skupiny kvality)' preto sa predpokladá, Že skutočná kvalita poľnohospodárskej pôdy tu bude nižšia.
Celkový záber poľnohospodárskej pÔdy je 20,7447 ha'
Podľa druhu pozemku ide z hľadiska uvaŽovaných záberov poľnohospodárskej pôdy v zastavanom
Území o záhrady, mimo zastavaného územia dôjde k záberom ornej pÔdy a trvalých trávnych porastov.
Malé časti rozvojouých plôch č. 1,2, 3,5 sú lokalizované na nepoľnohospodárskej pôde (zastavaných
plochách, ostatných plochách, vodných plochách - podľa druhu pozemku v KN). V tabuľke je preto
plocha predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy v daných rozvojových plochách zníŽená o
výmeru nepoľnohospodárskej pôdy oproti výmere celej loka|ity.
Skutočný záber poľnohospodárskej pôdy v navrhovaných rozvojových p|ochách pre bývanie bude oproti
uvádzaným bilanciám nižší, a to asi o 50%. Predpokladá sa, Že zábery poÍnohospodárskej pôdy budú
len na zastavané plochy objektov a pozemky pod cestami. Na zastavanú plochu 1 rodinného domu
bude pripadať max. 2o0 m2.
Lokality pre výstavbu s predpokladom záberov poľnohospodárskej pôdy sÚ zakreslené v grafickej časti
vo 'výkrese vyhodnotenia dôsĺedkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
a lesných pozemkoch".
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Rozvojové plochy sú rozdelené do dvoch etáp ýstavby (l. etapa, ll. etapa) podľa predpokladanej
postupnosti výstavby. okrem toho sa rnýhľadovo uvaŽuje so zástavbou v ďalšej lokalite. Výhľadová
etapa nie je zaradená do bilancie záberov poľnohospodárskej pôdy.

5. vzt'ah k iným strategickým dokumentom
Na národnej úrovni:
- Koncepcia územného rozvoja S/oyenska a jej Zmeny a doplnky č'1
Na regionálnejÚrovni:
- Nadradená územnoplánovacia dokumentácia _ IJzemný ptán veľkého Územného cetku (IJPN VIJC)
Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 2014.

lll.opis priebehu prípravy a posudzovania

ĺ' Vecný a časový harmonogram prĺpravy a schval'ovania
Príprava a schvaľovanie strategického dokumentu začali prípravnými prácami a budú ukončené
schválením strategického dokumentu obecným zastupiteľstvom obce Mad.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu
zmys le stavebného zákona'.

Prieskumy a rozbory a Krajinnoekologický plán - spracovanie 1212020
Zadanie pre UPN-O Mad - spracovanie 1212020
Zadanie pre UPN-o Mad - schválené uznesenÍm obecného zastupiteľstva v Made schválené:
12. 02. 2o21 uznes. č. 3obz 1 12021 .

Návrh UPN-O Mad - spracovanie o8l2o22
Návrh UPN-o Mad - prerokovanie 08ĺ2022
Návrh UPN-O Mad - dopracovanie následne
Návrh UPN-o Mad - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní následne
Návrh UPN-o Mad - preskúmanie podľa $ 25 stav. zákona následne
Schválenie Úpru-o Mad obecným zastupiteľstvom následne

Vecný a časový harmonogram navrhovaného strategického dokumentu v zmysle zákona
zabezpečoval okresný úrad Ďunajská Streda, odbor starostlivostio Životné prostredie (d'alej len ,,oÚ
Ds').

oznámen ie o strategickom dokumente'.
. Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente 112021, vypracovala doc. lng. arch.
Jaroslav Coplák' PhD.
. obstarávateľ doručiloznámenia o strategickom dokumente príslušnému orgánu (oÚ MT) podľa

$ 5 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 'ĺ2.01 '2021.
Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na adrese http:/iwww.enviroportal.sk/ (ďalej len
,,webové sídlo www.enviroportal.sk") dňa 18.1.2021 a doručenie podľa $ 6 ods.2 zákona o
posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom doručené dňa 20'01.2021 ana
základe listu oU-DS-oszP-20211004789-003 zo dňa .18.01.2021, Dotknutým obciam doručené dňa
25.01.2021.
. oU DS zároveň podal informáciu dňa 18.1.2021: ,,lnformácia pre verejnosť podľa $ 6 ods' 1 -
oznámenie o pred ložen í strategického dokumentu'..",
Verejnosť môŽe doučiť svoje pĺsomné stanovisko k oznámeniu ,, UZEMNÝ PLAN )BCE MAD" do
15 dnĺ odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:
okresný Úrad Dunajská Streda
odbor starostl ivosti o životné prostred ie
Korzo BB 789/3
929 01 Dunajská Sŕreda
Podla $ 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu
posudzovania vplyvov strategickeho dokumentu.
Miesto konania konzultácii: okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Koĺzo BB 789/3, 929 01 Dunajská Sŕreda cez úradné hodiny'
oznámenie o strategickom dokumente ,,|JZEMNÝ ptÁĺ,l )BCE MAD" je zverejnené aj na
i nte m etov ej strá n ke h ttp t/e nv i ro p o ft a l' s Ms l</e i a v č a st i E l A/ s E A.
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. K oznámeniu neprijal oU Ds od dotknutej verejnosti Žiadne pripomienky k strategickému
dokumentu.
. K oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 'l1 stanovísk od dotknutých
orgánov a dotknutých obcí.

Rozsah hodnotenia strategickeho dokumentu:
. okresný úrad Dunajská Streda' odbor starostlĺvosti o ŽP zaslal listom č. ou-Ds-oszP-
20211004789-021 zo dňa29.o4.2021 dotknutým orgánom a obciam upovedomenie o prerokovaní
návrh rozsahu hodnotenĺa strategického dokumentu ,,Uzemný plán obce Mad" a samotný textu
Návrhu rozsahu hodnotenie. Prerokovanie sa uskutočniĺo písomnou alebo elektronickou formou,
pričom dotknuté orgány či obce mali lehotu na zaslanie stanovÍsk 10 dníodo dňa doručenia tohto
listu na zaujatie stanoviska. K uvedenému Návrhu Rozsahu hodnotenia bol doručené 1 stanovisko
od dotknutého orgánu.
o oU DS zároveň podal informáciu pre verejnosť dňa 29'04.2021 ,,Stanoviská verejnosti k
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu,,UPN-o Mad'
. Samotný rozsah hodnotenia SD bol zaslaný dotknutým obciam a dotknutým orgánom listom č'
oU-Ds-osZP-20211004789-025 zo dňa 11.06.2021 .Pričom boli k nemu doručené žiadne stanoviská
dotknutých orgánov.
. oÚ DS určil Rozsah hodnotenia určený podľa $ 8 zákona listom č. oU-Ds-osZP-2o21too478g,
zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk a doručený dotknutým orgánom. Rozsah
hodnotenia bolzaslaný dotknutým orgánom a obcĺam listom č. oU-Ds-oszP-20211004789-025 zo
dňa 11.06.2021.

Správa o hodnotenÍ strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu:
. spráVa o hodnotení strategického dokumentu Úpru-o bola vypracovaná podľa $ 9 ods. 4 a
prílohy č. 5 zákona v auguste 2022,

oU Ds spolu s návrhom strategickeho dokumentu (Návrh Úeľĺ o ĺtĺao;,
. dokumenty boli zverejnené dňa 15.8'2022 podľa zákona na webovom sídle
https ://www. enviroportal. sk/sk/eia/detai l/uzem ny-plan-obce-mad.
. Dotknuté obce v zmysle $ 11 ods. 6 zákona bezodkladne informujú verejnosť o verejnom
prerokovaní povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou, t' j
spÔsobom v mieste obvyklým.
. oÚ DS zaslal dotknutým orgánom a obcíam list č. oU-Ds-oszP-2o22to18252-oo6 zo dňa
5'9.2022 a dotknutým obciam list oU_DS-oszP-2o22l018252-006 zo dňa 5'9'2022 na zaujatie
stanoviska k Správe o hodnotenístrategického dokumentu - Návrhu Úpru o Írĺao
Bolioslovené:
- obec Padáň, Padáň 289,929 01 Padáň
- obec Povoda, Povoda 133, 929 0í Povoda
- obec Vrakúň, Nám. sv. Štefana 474t1,93o 25 Vrakúň
- obec Do|ný Štál, Mateja Korvína 67612,93o 1o Dolný Štal
- obec Kútniky, Kútniky 686, 929 01 Kútniky
- obec Dolný Bar, Dolný Bar 30, Dolný Bar

Regionálna veterĺnárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 78913,929
0'l Dunajská Streda 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01
Dunajská Streda 1

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22,917 77 Trnava
1

Krajský pamiatkouý úrad Trnava, Cukrová 'l,917 01 Trnava 'ĺ

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1

obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19,821 05 Bratislava 2
DoPRAVNÝ Únno, Letĺsko M.R.Štefánika 1,823 05 Bratis|ava 216
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 8'ĺ0 05 Bratislava 15
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo Žĺvotného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
oKREsNÝ Únno DUNAJSKÁ STREDA, oDBoR oESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝoH
KOMUNlKÁC!ĺ, Korzo Belu Bartóka 789/3, 929 o1, Dunajská Streda
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oKREsNÝ ÚRno oulrtR.lsrÁ sTREDA, oDBoR xnÍzovÉHo RIADENIA, Korzo Bélu
Bartóka 78913,929 01, Dunajská Streda
oKREsNÝ URAD TRNAVA, oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝoH KoMUNlKÁclĺ,
Kollárova 8,917 02, Trnava,
oKREsNÝ URAD TRNAVA, oDBoR sTARosTLlVosTl o ŽlVoTNE PRoSTRED|E,
Kollárova 8,917 02, Trnava
oKREsNÝ URAD TRNAVA, oDBoR rrŕsľRvey A BYToVEJ PoLlTlKY, Kollárova 8,917 02,
Trnava
oKREsNÝ Únno TRNAVA, oDBoR oPRAVNÝoH PRosTRlEDKoV, Vajanského 2,917 02,
Trnava

oÚ Ds zároveň podal dňa 15.8.2022 informáciu o správe o hodnotení na
https ://www. enviroportaĺ. sk/sk/eia/detail/uzem ny_pĺan_obce-mad.
r Dotknuté orgány, dotknuté obce, obstarávateľ sa mohlivyjadriť k správe o hodnotení najneskÔr
do 21 dní od jeho doručenia, na stanovisko po dátume na vyjadrenie zmysle $12 ods' (1) a (2)
nemusí príslušný orgán prihliadať.

Verejné prerokovanie správy o hodnotenĺ strategického dokumentu a návrhu strategického
dokumentu:
o verejné prerokovanie podľa $ 'ĺ1 ods. 3 zákona sa konalo dňa 2.9. 2022 na obecnom úrade v
Made.

DoplňujÚce informácie podl'a $ 12 ods. 4 zákona o posudzovanĺ vplyvov:
o neboli poŽiadané o doplňujúce informácie podľa $ 12 ods' 4 zákona o posudzovaní

odborný posudok k správe o hodnotenĺ strategického dokumentu:
. oU DS určil spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu lng. lgora Kmeťa a
zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na vypracovanie odborného
posudku,
. Vypracovaný odborný posudok podľa $ '13 zákona o posudzovaní vplyvov s návrhom
záverečného stanoviska podľa $ 14zákona bol doručený obstarávateľovi obci Mad.

Záverečné stanov isko z posÚden ia strategickeho doku me ntu :

. oÚ DS vypracoval podľa $ 14 ods. 1 zákonao posudzovaní vplyvovtoto záverečné stanovisko
z posúdenia strategĺckého dokumentu v termíne do 15 dní od obstarávateľa.

2. orgán kompetentný na jeho prijatie
obecné zastupiteľstvo obce Mad.

3. Druh prijatia, rozhodnutia
- Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Mad o schválenÍ UPN o ,

- Všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-o

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
obec Mad zabezpečila vypracovanie správy ostrategickom dokumente podľa $ 9 ods. 'l zákona.
Správu o hodnotení strategického dokumentu Územný p|án obce Mad (ďalej len ,,Správa")
vypracoval doc. lng. arch. Jaroslav Coplák, PhD. - autorizovaný architekt SKA.

Správa je vypracovaná formálne správne, v súlade s prílohou č. 5 zákona č. 2412006 Z. z'
o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a úmerne k stupňu poznania a riešenia problematiky
s poukázaním na opodstatnenosť strategického dokumentu'

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
okresný úrad Dunajská streda určil listom č. ou-Ds-oszP-2022l018252-025, zo dňa 28.11.2022,
lng. lgora Kmeťa, ktoý je zapísaný akofyzickáosoba v Zozname odborne spôsobilých osôb na MŽP
SR pod č. 619l2014loEP, na vypracovanie posudku. lng. lgor Kmeť prevzal dňa 20J2.2022
oznámenie na Vypracovanie posudku.
Kspráve bol vypracovaný odborný posudok v zmysle $ 'l3 zákona vrátane návrhu záverečného
stanoviska zmysle $ 'l4 zákona.
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Spracovateľ odborného posudku vypracoval posudok a prílohu Návrh záverečného stanoviska podľa
$ 13 a $ 14 zákona na základe Správy, strategického dokumentu a Návrhu UPN o Mad, konzultácií
s obstarávateľom (obec Mad) a oU Ds, ďalej na základe rozsahu hodnotenia pre strategický
dokument, záznamu z verejného prerokovania' terénnej obhliadky a odborných vedomostí
a poznatkov z posudzovania vplyvov na Životné prostredie a územného plánovania.

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
V'zmysle $ 12 zákona boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného stanoviska
doručené na oU DS nasledovné písomné stanoviská:

Došlé stanoviská:

o Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy
Námestie Ľudovíta Štúra 35/'| 812 35 Bratislava

(list č' 4066/2022-5.3 51261/2022, 13. 09. 2022)

odpoveď na: ,,Územný plán obce Mad" - oznámenie o strategickom dokumente
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologĺckej správy (d'alej len
,,ministerstvo") na základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente obce Mad Vám podľa $ 15 ods.
1 a ods. 3 zákona č. 4411988 Zb. o ochrane a vyuŽití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov, $ 20 a $ 23 ods. 16 zákona č; 569/2007 Z' z' o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov a $ 6 ods. 6 zákona 2412006 o posudzovanívplyvov na Životné
prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov zasiela nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Mad (d'alej len ,,predmetné územie") sa nachádza:
- loŽisko nevyhradeĺého nerastu (LNN) ,,Dolný Bar - Hraboňovo - štrkopiesky a piesky (4086)''
ktoré je v evidencii sGUDs Bratislava, Bratislava,
LoŽisko nevyhradeného nerastu je podľa $ 7 banskeho zákona sÚčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak' ako sú zobrazené na priloŽenej
mape' Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť V
územnoplánovacej dokumentácĺi.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z lnformačného systému environmentálnych
záť aži evi dova n é environ m e nt álne záť aže:.
Názov EZ: DS (0)3)/ Mad - skládka TKo Názov
lokality: skládka TKo Druh činnosti: skládka
komunálneho odpadu Registrovaná ako: c
Sanovaná / rekultivovaná lokalita
4' Predmetné územie spadá do nízkeho aŽ stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloŽenej mape. Stredné radónové riziko mÔŽe negatívne ovplyvniť moŽnosti
d'alšieho vyuŽitia územia.
q lnformácie o geotermálnej energii v predmetnom Územísú k dispozícii na webovej stránke
Štátneho geologického ústavu Dioňýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl. geology. sk/ mapportal/#/ap I ikacia/l 4.

Podľa $ 20 ods. 3 geologĺckého zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného vyuŽĺtia
územia výšky t stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskýom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z, z. o
ochrane, podpore a rozvojĺ verejného zdravia a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/20 J 8 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní oŽiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho Žiarenia.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné poŽiadavkou o zohľadnenie skládok odpadu,
environmentálnej záťaže a radónového rizika.
Požiadavky sú relevantné a sú premietnuté do strategického dokumentu (IJPN o Mad).

o okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie, Korzo B.Bartóka
78913,929 01 Dunajská Streda

ŕ/isŕ č. ou_Ds-oszP_2022lo20254 002, 20' 09. 2022)

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie ako príslušný správny orgán
podľa $ 5 zákona č. 545l2oo3 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životne prostred|e a o zmene a
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doplnení niektoých zákonov, v rozsahu $ 68 zákona č' 543l2oo2 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov dáva nasledovné stanovisko k strategickému dokumentu:

Dotknuté katastrálne Územie obce Mad sa nachádza v krajine, kde podľa zákona platí 1. stupeň ochrany
prírody a krajiny.
Uzemný plán obce Mad navrhuje nových 9 rozvojorných lokalít s funkčným vyuŽitím bývania, rekreácie
a uýroby. V katastrálnom území obce sa tieŽ vo voľnej krajine navrhujú plochy výroby energie z
obnovĺteľných zdrojov, vhodne pre lokalizáciu veterných elektrární.
- výrobné územie V2.
Výrobne územie V2 - plochy výroby energie z obnoviteľných zdrojov vo voľnej krajine' vhodné pre
lokalizáciu veterných elektrární. Správa o hodnotení uvádza nasledovné:
,,Vp|yv zámeru veterného parku na obyvateľstvo bol hodnotený v samostatnom procese ElA. oproti
pôvodnému zámeru veterného parku bo|i plochy pre veterný park zredukované tak, aby sa nachádzalĺ
vo väčšej vzdialenosti od obýného územia a jeho navrhovaného rozšírenia."

''Vp|w zámeru veterného parku na obyvateľstvo, na flóru a faunu (vrátane avifauny) bol podrobne
hodnotený v samostatnom procese ElA _ v správe o hodnotení,,Veterný park Mad - inteligentný veterný
park na uýrobu a uskladnenie elektrickej energie".
- ,,Plocha pre veterný park bola oproti pôvodnému zámeru z roku 2009 zredukovaná tak, aby
nekolidovala s navrhovanými prvkami územného systému ekologickej stability."
Záverečné stanovĺsko Ministerstva Životného prostredia sR č. 1141l2o09-3.4lak zo dňa 10.11'2009
konštatuje, že realizácia navrhovanej činnosti ',Veterný 

park Mad - inteligentný veterný park na uýrobu
a uskladnenie elektrĺckej energie" sa neodporúča, resp. odporúča sa nulouý variant, t. j. nerealizovanie
navrhovanej činnosti. V rámci tohto procesu ElA aj Štátna ochrana prírody SR' Správa Chránenej
krajinnej oblasti Dunajske luhy neodporúčala realizáciu činnosti, resp. celý Zitný ostrov označila ako
nevhodný na výstavbu veterných parkov. MŽP sR v záverečnom stanovisku konštatuje, Že veterný park
sa navrhuje v území veľmi cennom z ornitologického hľadiska a nepovaŽuje za pravdepodobné, Že
užitok z navrhovaného veterného parku v podobe elektrickej energie vyváži škody na avifaune
spÔsobené navrhovaným veterným parkom,
- Strategický dokument napriek uvedenému záverečnému stanovisku navrhuje aj naďalej plochy
vo voľnej krajine vhodné pre lokalizáciu veterných elektrární - výrobné územie V2, Správa o hodnotení
vôbec nerieši vplyv navrhovaných veterných elektrární na faunu (vtáctvo) ani krajinu, iba odkazuje na
proces ElA z roku 2009' ktoý skončil neodporučením realizácie činnosti. Tunajší úrad preto nesúhlasí
so zaradením ,,výrobného územia V2" , kedŽe správa o hodnotení sa jej vplyvmi v podstate vôbec
nezaoberala, resp. nevy hrčila jej negatívne Vp|yvy.

Ďalšie pripomienky vo vzťahu k vybraným prvkom RUsEs okresu Dunajská Streda:
- RBk2Kanál Gabčíkovo - Topoľníky. ExistujÚci funkčný hydrický regionálny biokoridor (RUsEs'
í 994)' ktoý spája Dunajský kanál - Klátovske rameno. Napája tieŽ RBcl ohradský kanál a Belský kanál.
Do tohto biokoridoru zasahuje čiastočne rozvojová lokalita č. 8 ako ajV2' d'alej v biokoridore je situovaná
aj jestvujúca výstavba na východnej časti zastavaného územia obce.
- EVSK'ĺ79 Mokrade Padáň, Vrakúň, Mad. Systém mokradí a kanálov s brehovou vegetáciou,
lesnou vegetáciou v kategórii hospodárskych lesov s jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior). topoľom
šľachteným (Populus x euroámericana) a nelesnou drevinovou vegetáciou v okolí Bieleho a Predneho
kanála a kanála Vrakmi - Padáň a RBk Boheľovský kanál. Rozvojová lokalita č' 9 ako a1V2leží čiastočne
na ploche tohto prvku RUSES.
- EVSK88 Kozie. Fragment lesnej vegetácie v kategórii hospodárskych lesov a NDV s
charakterom mokrade napojenej na RBk Boheľovský kanál. Rozvojová lokalita č. 5 a V2 leŽí čiastočne
na ploche tohto prvku RUSES,
- EVsK12'l Petrovce. Fragment líniovej mokrade s porastom trsti (Phragmiŕes ausŕraÍb) a
nelesnou drevinovou vegetáciou. Rozvojová lokalita V2leží Čiastočne na ploche tohto prvku RUSEs'
- GL25 Čanádske rybníky - Podremeňové. Lokalita je zahrnutá v návrhu pripravovaných
chránených území na úrovne rezervácie. Tvorí je 10 rybníkov, ktoré vznikli v depresii bývalého
ramenného systému po ťaŽbe rašeliny' Napája sa na ne aj podmáčaná plocha pred obcou Dolny Štál
(uhovýchodná časť obce). Rozvojová lokalita V2leží čiastočne na ploche tohto prvku RÚSEs.

Ako negatívum správy o hodnotenĺje tieŽ nedostatočné odôvodnenie zaradenia časti rozvojových lokalít
do prvkov UsEs, ako aj absencia návrhu opatrení, ktoré prispejú k jeho výváraniu a udrŽiavaniu, Čo je
v protiklade s tvrdeniami uvedenými v správe o hodnotení kapitola ,,lV. Navrhované opatrenia na
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na Životné prostredie a zdravĺe." V tejto
kapitole sa napr. w.ádza nasledovné (strana 42): ''Všetky naplánované zámery sú naplánované mimo
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prvkov územného systému ekologickej stabĺlity a chránených území". Vzhľadom na vyššie uvedené
pripomienky sa s týmto tvrdením nestotoŽňujeme. V tej istej kapitole sa tieŽ uvádza:,,funkčnosť prvkov
Úses zabezpečiť ich rešpektovaním pred zástavbou - nezasahovať do ich plochy bariérovými prvkami,
oploteniami, stavbami", čo je v rozpore s časťou navrhnutých rozvojových lokalít.
Podľa $ 3 ods. 3 zákona výváranie a udžĺavanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajÚ vykonávať činnosť, ktorou môŽu ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinnízároveň navrhnúť opatrenia, ktore prispejú
k jeho výváraniu a udržiavaniu.

Vvhodnotenie stanoviska: stanovisko je čiastočne nesÚhlasné. Názor posudzovateľa: Vyhodnotenie
vplyvov V2 - plocha výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v správe o hodnotenĺ bolo
neadekvátne sumarizované a vyhodnotené. V správe o hodnotenĺ nie sÚ popísané vplyvy výrobnej
plochy elektrickejenergie z obnoviteľných zdrojov a ani navrhovanejčinnosti, ktorá by sa mala v ploche
V2 realizovať. Prĺpustné funkčné využitie v ploche V2 je okrem veternej elektrárne aj fotovoltaicke
zariadenie' Vplyvy plochy výroby V2 veterných elektrárni a fotovoltaických elektrárni na územie obce
Mad nebolo adekvátne zhodnotené. V správe o hodnotení sa odvoláva spracovateľ na posudzovanie
činnosti, ktoré prebehalo v roku 2008 - 2009 v samostatnom procese ElA - Správa o hodnotenÍ ,,Veterný
park Mad - inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie". Navrhnutá plocha V2
je ale redukovaná oproti posudzovanej činnosti v roku 2008 - 2009, zmenili sa vstupné parametre
činnosti, preto nie je moŽné úplne stotožňovať výsledky procesu ElA s navrhovanou plochou výroby V2
v obci Mad.
Prĺslušný správny orgán sa odvoláva na Záverečné stanovisko Ministerstva životného prosŕredla SR
z tohto procesu, v ktorom sa navrhovaná predmetná činnosť neodporÚča a preto nesÚhlasí
s navrhovanou plochou V2. V zmysle $ 37 ods. (8) zákona 24/2006' Z. z' o posudzovanĺ vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov, platnost'Záverečného stanoviska je
sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak
sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povoleni činnosti podľa osobitných predpisov.
Preto nie je možné sa stotožniť s vyjadrenĺm príslušného orgánu a akceptovať nesÚhlasné sŕanoyl'sko
k predmetnejploche V2.
V sÚčasnosŕi v ploche V2 nie sú známe parametre činnosti (počet a presná lokalizácia veterných turbín,
prípadne umiestnenie fotovoltickej elektrárne a pod.) Samostatná plocha pre výrobu elektrickejenergie
zobnoviteľných zdrojov V2 je pre toto územie prÍpustná (v zmysle Smernice uŽp z21.4' 2o1o č'
3/2010-4.1. ktorou sa ustanovujÚ štandardy a limity pre umiestňovanieveterných elektrárníaveterných
parkov na území Slovenskej republiky), za predpokladu potvrdenia vhodnosti samotnej činnosti
v predmetnej ploche výroby V2. Navrhnutú plochy odporúčam ponechať v strategickom dokumente,
ale reálne využitie plochy výroby V2 je možne aŽ po odbornom posúdení samotnejčinnostiv zmysle
tretej časti zákona č' 24/2006 Z. z. o posudzovanĺ vplyvov na životne prostredie a o zmene a doplnení
niektoých zákonov. V odbornom posúdenĺ budú uŽ známe parametre činnosti (počet a presná
lokalizácia veterných turbín, prÍpadne umiestnenie fotovoltickej elektráme a pod.) limity a vplyvy
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Posudzovane by mali byť najmä vplyvy
na USES, avifauny, netopiere, krajinný obraz a zdravie obyvateľov obce Mad a dotknutých okolitých
obcÍ'

Ďatšie pipomienky vo vzťahu k funkčným plocham v strategickom dokumente, k prukom RÚsEs otr.
Dunajská Sŕreda sÚ čiastočne akceptovateľne' rozvojove lokality č. 8 a 9, ktoré zasahujÚ do plÔch
regionálnych biokoridorov RBK2 a RBK7 je potrebné upravit' tak, aby nezasahovali do týchto
biokoridorov.

V navrhovanom RUSES-e okr. Dunajská Streda sú ako ostatné ekostabilizačne prvky definované prvky
Ekologicky uýznamné segmenty krajiny (EVSK). Vyznačujú sa trvalosťou bioty a ekologickými
podmienkami umožňujúcimi existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny. lch súčasťou sú vzácne
prirodzené a prírode blízke biotopy z hľadiska ochrany genofondu, ako aj územia, ktoré plnia
vyrovnávaciu funkciu (tlmia negatívne dÔsledky ľudskej činnosti), ochranu významných zložiek krajiny
a ochranu krajinného systému proti negatívnym degradačným a destabilizačným procesom. Pre
EVKS88 je charakterĺstika definovaná v navrhovanom RUSES-e ako fragment lesnej vegetácie v
kategórii hospodárskych lesov a NDV s charakterom mokrade a pre EVKS179 je charakteristika systém
mokradí a kanálov s brehovou vegetáciou, lesnou vegetáciou v kategórii hospodárskych lesov s
jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), topoľom šľachteným (Populus x euroameicana) a nelesnou
drevinovou vegetáciou v okolí Bieleho a Predného kanála a kanála Vrakúň - Padáň a RBk Boheľovský
kanál.
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Lokality č. 5 a 9, ktoré zasahujú do EVSK 88 a EVSK 179 je potrebné adekvátne analyzovať, či
charakteristika ekostabilizačných prvkov v navrhovanom RUSESe okr. Dunajská Streda zodpovedá
skutočnosti v predmetných lokalitách. odôvodnenie adekvátnej analýzy je z dôvodu' Že sa RUSES okr.
Dunajská Streda vypracúva vmierke 1:50 000 astrategický dokument (UPN o Mad) hlavné výkresy
vmierke 1:10 000 a'l:'2880 je potrebné presnejšĺe zhodnotenie existenciu druhov prirodzeného
genofondu krajiny - charakteristík EVSK 88 a 179 na rozvojových plochách. VyuŽitie týchto plÔch je
moŽné aŽ po odbornom zhodnotení napríklad vypracovaním urbanistickej štúdie (v zmysle $ 4 zákona
č. 5011976 zb.) zameranej na existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny reprezentovanou
predmetných EVSK. Preto v následnej príprave územia preveriť existenciu druhov prirodzeného
genofondu krajiny reprezentovanou EVSK 88 a EVSK 179 prostredníctvom podrobnei územno-
technickei, kraiinnoekoloqickei. environmentálnei urbanistickei štúdie, v ktorej sa navrhne optimálne
urbanistické vyuŽívanie územia na lokalitách č. 5 a 9 tak, aby bola existencia druhov prirodzeného
genofondu krajiny reprezentovanou EVSK88 a EVSK179 zachovaná, s Vypracovaním opatrení, ktoré
prispejú k výváraniu a udrŽiavaniu EVSK88 a EVSKí79. odborná štúdia by mala byt v súčinnosti s
orgánmi starostlivosti o Životné prostredie a odbornými organizáciami ochrany prírody a krajiny tak, aby
bola zachovaná existencia druhov prirodzeného genofondu krajiny' vzácne prirodzené a prírode blízke
biotopy z hľadiska ochrany genofondu EVSK88 a EVSK179.

Navrhnuté opatrenia sú odporučené na úpravu strategickeho dokumentu v zmysle kapitoly Vl. Závery
v bode 3. odporÚčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu"'

ŕ/isŕ č. oU-Ds-osZP-2022l019415-o2, 26- 09. 2022)

Stanovisko - ,,Uzemný plán obce Mad" - oznámenie o strategickom dokumente"
okresný Úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č' 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v znení zákona č. 18012013 Z. z' o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov' v zmysle $6 ods. 6)
zákona č. 2412006 Z' z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie'
Vám dáva k oznámeniu o strategickom dokumente,,Uzemný plán obce Mad" obstarávateľa: obec Mad,
obecnú úrad Mad, 930 14 Mad č. 200 nasledovné stanovisko.
Z hľadiska odpadového hospodárstva:
nakladanie s odpadmi musí byt v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového
hospodárstva a PoH Trnavského kraja' je potrebné riešiť zmapovanie environmentálnych záťaži popr.
ich sanáciu v súlade so zákonom č'409l2o11Z. z. o niektoých opatreniach na úseku environmentálnej
záťaže.

Vvhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné. Požiadavky sú všeobecného charakteru a vyplývajÚ
z príslušných zákonov o odpadoch a environmentálnych záťažiach a sú primerane zohľadnené
v strategickom dokumente. Zmapovanie environmentálnych zat'aží nie je predmetom územného plánu
obce.

(lsŕ č. oU_Ds_oszP_2022l0193o2-002, 2. 9. 2022)

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle zákona č. 525l2oo3 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Žívotné prostredie a o zmene
a doplnení niektoých zákonov a podľa $ 26 ods. 1 zákona č. 137l2o1o Z. z. o ovzduší k vyššie uvedenej
akcii má nasledovné pripomienky.
- V prípadoch, ked'funkčne vyuŽívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia' zmeny
jestvujúcich zdrojov, ako aj vznik d'alšieho zdrqa vyŽaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia
v stavebnom konaní.
- potenciálne zdroje znečisťovania ovzdušia' ktoré majú výrobný charakter, resp. zabezpečujÚ
sluŽby, umiestňovať na plochách určených pre priemysel a sluŽby, pričom je potrebné brať do úvahy aj
smer prevládajúcich vetrov.
- pri umiestňovaní rešpektovať i prípadné obťaŽujúce prvky, napr. prachové.
- z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebne pri výrobných plochách vŽdy uvaŽovať s izolačnou
zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok (produkcia aj diaľkový prenos), zlepšenie
mikroklimatických pomerov a s ohľadom na nízky podiel zelene v okrese Dunajská Streda'
Správny orgán po preskúmaní Žiadosti a všetkých dostupných materiálov dospel k záveru, ako je to
uvedené vyššie v stanovisku.
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Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné. Požiadavky na ochranu ovzdušia a zdravie obyvateľov
sú relevantné a sÚ odporučené na úpravu strategickeho dokumentu v zmysle kapitoly Vl. Závery v bode
3. odporučania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

ŕ/isŕ č. oU-Ds-osZP-2022l019421-002' 6. 9. 2022)

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivostĺ o Životné prostredie dňa 06.09.2022 dostal Žiadosť
o vyjadrenie k zámeru s názvom ,,Uzemný plán obce Mad". obstarávateľom strategického dokumentuje
obec Mad, obecný úrad Mad, 930 14 Mad č. 200.
okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy podľa $ 5 ods. 1, zákona č. 525l2oo3 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a
o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a
špecĺálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa $ 61 písm. a) a c) zákona č' 36412004 Z. z'
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372fi990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,vodný zákon") po
preštudovaní predloŽeného dokumentu dáva nasledovné stanovisko:
- v chránenej vodohospodárskej oblasti moŽno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí
účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd' ochrana podmienok ich tvorby, výskýu,
prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s $ 3 zákona č
30512018 Z. z' o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vÔd a o zmene a doplnení niektoých
zákonov.

Vyhodnotenie stanoviska: sŕanoyLsko je kladné s požiadavkou na plánovanie a vykonávanie činnosti
v CHVo. Požiadavka je relevantná, bude odporučená na úpravu strategického dokumentu v zmysle
kapitoly F tohto posudku a v textovej prÍlohe č. 1 tohto posudku ,,Návrhu Záverečného stanoviska
v kapitole Vl. Závery v bode 3. odporÚčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu
strategického doku me ntu".

. Krajský pamiatkouý úrad Trnava, Cukrová 1,917 01 Trnava
( i st č. KP U TT-2o22/1 89 1 2-4n 59 80/H o R, 09' 09. 2022)

Krajský pamiatkoý úrad Trnava k predloŽenému oznámeniu o strategickom dokumente,,Územný plán
obce Mad" nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č,' 49l2oo2 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

. okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek Životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava

( I ist č' o U -TT-o szP 1 -2022/036 1 53-004' 1 5. 1 1 .2022)

okresný úrad Trnava' odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek Žĺvotného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 4 ods. 1 zákona č.
52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán ochrany prírody podľa $ 64 ods. t písm. c) S
pôsobnosťou podľa $ 67 písm. í) zákona č. 543l2oo2Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znenĺ neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon"), na základe Vašej Žiadosti zo dňa o5.o9.2o22 o stanovisko k Správe o
hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Mad" vydáva v zmysle $ 9 ods. 1 písm. w)
zákona n asĺedovné záv äzné stanovisko.
Dotknuté katastrálne územie obce Mad sa nachádza v krajine, kde podľa zákona platí 1. stupeň ochrany
podľa $ 12zákona a uplatňujú sa tu ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
Uzemný plán obce Mad navrhuje nouých 9 rozvojovlých lokalít s funkčným vyuŽitím bývania, rekreácie
a uýroby. V katastrálnom území obce sa tieŽ vo voľnej krajine navrhujú plochy výroby energie z
obnoviteÍných zdrojov, vhodne pre lokalizáciu veterných elektrární - výrobné územie V2,
Výrobné územie V2 - plochy výroby energie z obnoviteľných zdrojov vo voľnej krajine, vhodné pre
lokalizáciu veterných elektrární.
Správa o hodnotení uvádza nasledovné:
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' ,'VplW zámeru veterného parku na obyvateľstvo bo| hodnotený v samostatnom procese ElA'
oproti pôvodnému zámeru veterného parku boli plochy pre veterný park zredukované tak, aby sa
nachádzali vo väčšej vzdialenosti od obýného územia a jeho navrhovaného rozšírenia."
> ,,VplW zámeru veterného parku na obyvateľstvo, na flóru a faunu (vrátane avifauny) bol
podrobne hodnotený v samostatnom procese ElA - v správe o hodnotení ,,Veterný park Mad _
inteligentný veterný park na uýrobu a uskladnenie elektrickej energie".
Plocha pre veterný park bola oproti pôvodnému zámeru z roku 2009 zredukovaná tak, aby nekolidovala
s navrhovanými prvkami územného systému ekologickej stability."
K tomuto tunajší urad uvádza nasledovné: Záverečné stanovisko Ministerstva Životného prostredia SR
č. 1141ĺ2009-3.4lak zo dňa 10.11.2009 konštatuje, že realizácia navrhovanej činnosti ,,Veterný park
Mad - inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie" sa neodporúča, resp.
odporÚča sa nulový variant, t. j, nerealizovanie navrhovanej Činnosti' V rámci tohto procesu ElA aj
Státna ochrana príroýY SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy neodporúčala realizáciu
činnosti, resp. celý Žitný ostrov označĺla ako nevhodný na výstavbu veterných parkov. nĺŽp sR v
záverečnom stanovisku konštatuje, Že veterný park sa navrhuje v územíveľmi cennom z ornitologického
hľadiska a nepovaŽuje za pravdepodobné, Že ÚŽitok z navrhovaného veterného parku v podobe
elektrickejenergie vyváži škody na avifaune spôsobene navrhovaným veterným parkom.
Strategický dokument napriek uvedenému záverečnému stanovisku navrhuje aj nad'alej plochy vo
voľnej krajine vhodné pre lokalizáciu veterných elektrární - uýrobné územie V2. Správa o hodnotení
vÔbec nerieši vplyv navrhovaných veterných elektrární na faunu (úáctvo) ani krajinu, iba odkazuje na
proces ElA z roku 2009, ktoý skončil neodporučením realizácie Činnosti. Tunajší úrad preto nesúhlasí
so zaradením ,,výrobného Územia V2" . kedže správa o hodnotení sa jej vplyvmi v podstate vôbec
nezaoberala, resp. nevylúčila jej negatívne Vp|yvy.
Ďalšie pripomienky vo vzťahu k vybraným prvkom RUSES okresu Dunajská Streda:
> RBk2Kanál Gabčíkovo - Topoľníky. Existujúcifunkčný hydrický regionálny biokoridor (RÚSES,
1994)' ktoý spája Dunajský kanál - Klátovské rameno. Napája tieŽ RBc1 ohradský kanál a Belský
kanál. Do tohto biokoridoru zasahuje čiastočne rozvojová lokalita č. 8 ako aj V2' ďalej v biokoridore je
situovaná aj jestvujúca výstavba na východnej časti zastavaného územia obce.
> EVSK179 Mokrade Padáň, Vrakúň, Mad. Systém mokradí a kanálov s brehovou vegetáciou,
lesnou vegetáciou v kategórii hospodárskych lesov s jaseňom štíhlym (Fraxinus exedsior), topoľom
šľachteným (Populus x euroamericaná) a nelesnou drevinovou vegetáciou v okolí Bieleho a Predného
kanála a kanála Vrakúň _ Padáň a RBk Boheľovský kanál. Rozvojová lokalita č. 9 ako aj Y2leži
čiastočne na ploche tohto prvku RUsEs.
> EVSK88 Kozie. Fragment lesnej vegetácie v kategórii hospodárskych lesov a NDV s
charakterom mokrade napojenej na RBk Boheľovský kanál. Rozvojová lokalita č' 5 aY2leŽí čiastočne
na ploche tohto prvku RUSES.
> EVSK121 Petrovce. Fragment líniovej mokrade s porastom ústi (Phragmiŕes ausŕralis) a
nelesnou drevinovou vegetáciou. Rozvojová lokalita V2leží čiastočne na ploche tohto prvku RÚsEs.
> GL25 Čanádske rybníky - Podremeňove. Lokalita je zahrnutá v návrhu pripravovaných
chránených Území na úrovne rezervácie. Tvorí je 10 rybníkov, ktoré Vznikli v depresii bývalého
ramenného systému po ťažbe rašeliny. Napája sa na ne aj podmáčaná plocha pred obcou Dolný Stál
(uhovýchodná Časť obce). Rozvojová lokalita V2leŽí čiastočne na ploche tohto prvku RUsEs.
Ako negatívum správy o hodnotení je tieŽ nedostatočné odôvodnenie zaradenia Časti rozvojových
lokalít do prvkov UsEs' ako aj absencia návrhu opatrení, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udrŽiavaniu,
čo je v protiklade s tvrdeniami uvedenými v správe o hodnotení kapitola ,,TV. Navrhované opatrenia na
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na Životné prostredie a zdravie," V tejto
kapitole sa napr. uvádza nasledovné (strana 42): ,,Všetky naplánované zámery sÚ naplánované mimo
prvkov územného systému ekologickej stability a chránených území". Vzhľadom na vyššie uvedené
pripomienky sa s týmto tvrdením nestotoŽňujeme. V tej istej kapitole sa tieŽ uvádza:,,funkčnosť prvkov
USES zabezpečiť ich rešpektovaním pred zástavbou - nezasahovať do ich plochy barierovými prvkami,
oploteniami' stavbami", čo je v rozpore s časťou navrhnutých rozvojových lokalít.
Podľa $ 3 ods. 3 zákona vytváranie a udžiavanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať Činnosť, ktorou môŽu ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú
k jeho vytváraniu a udrŽiavaniu.
Záväzné stanovisko nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je
rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. osobitne predpisy ako aj ostatné ustanoveniazákona
ostávaj ú vydan ím tohto vyjad ren ia nedotk n uté.
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Vvhodnotenie stanoviska: stanovisko je čiastočne nesúhlasné. Názor posudzovateľa: Vyhodnotenie
vplyvov V2 - plocha výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v správe o hodnotení bolo
neadekvátne sumarizovane a vyhodnotené. V správe o hodnotení nie sú popísane vplyvy výrobnej
plochy elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a ani navrhovanej činnosti, ktorá by sa mala v ploche
V2 realizovať. Prípustne funkčné vyuŽitie v ploche V2 je okrem veternej elektrárne aj fotovoltaicke
zariadenie. Vplyvy plochy výroby V2 veterných elektrárni a fotovoltaických elektrárni na územie obce
Mad neboli adekvátne zhodnotené. V správe o hodnotení sa odvoláva spracovateľ na posudzovanie
činnosti, ktore prebiehalo v roku 2008 - 2009 v samostatnom procese ElA _ Správa o hodnotení
,,Veterný park Mad _ inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie". Navrhnutá
plocha V2 je ale redukovaná oproti posudzovanej činnosti v roku 2008 - 2009, zmenili sa vstupne
parametre činnosti, preto nie je možné úplne stotoŽňovať výsledky procesu ElA s navrhovanou plochou
výroby V2 v obci Mad'
Príslušný správny orgán sa odvoláva na Záverečné stanovisko Ministerstva Životného prostredia SR
z tohto procesu, v ktorom sa navrhovaná predmetná činnosť neodporÚča a preto nesúhlasĺ
s navrhovanou plochou V2. V zmysle $ 37 ods. (8) zákona 24/2006. Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, platnost'Zaverečného stanoviska je
sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečne sŕanoylsko nestráca platnost', ak sa
počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Preto nie je možné sa stotožniť s vyjadrením prĺslušného orgánu a akceptovať nesúhlasné stanovisko
k predmetnejploche V2.
V súčasnosŕi v ploche V2 nie sú známe parametre činnosti (počet a presná lokalizácia veterných turbín,
prĺpadne umiestnenie fotovoltickej elektrárne a pod.) Samostatná plocha pre výrobu elektrickej energie
zobnoviteľných zdrojov V2 je pre toto Územie prĺpustná (v zmysle Smemice uŽp z21.4' 2o1o č.
3/2010-4.1. ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrárnĺ a veterných
parkov na územĺ Slovenskej republiky), za predpokladu potvrdenia vhodnosti samotnej činnosti
v predmetnej ploche výroby V2. NavrhnutÚ plochu odporúčam ponechať v strategickom dokumente,
ale reálne využitie plochy výroby V2 je možne až po odbornom posÚdenĺ samotnej činnostiv zmysle
tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z' o posudzovanĺ vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnenĺ
niektoých zákonov' V odbornom posÚdenĺ budú už známe parametre činnosti (počet a presná
lokalizácia veterných turbín, pripadne umiestnenie fotovoltickej elektráme a pod.) limity a vplyvy
navrhovanej činnosti na Životné prostredie a zdravie obyvateľov. Posudzovane by mali byť najmä vplyvy
na Úses, avifauny, netopiere, krajinný obraz a zdravie obyvateľov obce Mad a dotknutých okolitých
obcí.

Ďatšie pripomienky vo vzťahu funkčným ptochám v strategickom dokumente k prukom RÚsEs olĺr.
Dunajská Sŕreda sú čiastočne akceptovateľne, rozvojové lokality č' 8 a 9, ktore zasahujú do plôch
regionálnych biokoidorov RBK2 a RBK7 je potrebne upraviť tak aby nezasahovali do týchto
biokoridorov.

y RÚsEs-e okr. Dunajská Sŕreda sú ako ostatné ekostabitizačné pruky definované pruky Ekotogicky
významné segmenty krajiny (EvsK). Vyznačujú sa trualosťou bioty a ekologickými podmienkami
umoŽňujÚcimiexistenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny' lch súčasťou sú vzácne prirodzené a
prĺrode blízke biotopy z hľadiska ochrany genofondu, ako aj Územia, ktore plnia vyrovnávaciu funkciu
(tlmia negatÍvne dÔsledky ľudskej činnosti), ochranu významných zloŽiek krajiny a ochranu krajinného
systému proti negatĺvnym degradačným a destabilizačným procesom. Pre EVKS88 je charakteristika
vRÚsEse definovaná ako fragment tesnej vegetácie v kategoii hospodárskych lesov a NDV s
charakterom mokrade a pre EVKS179 je charakteristika systém mokradí a kanálov s brehovou
vegetáciou, lesnou vegetáciou v kategórii hospodárskych lesov s jaseňom štĺhlym (Fraxinus excelsior),
topoľom šľachteným (Populus x euroamericana) a nelesnou drevinovou vegetáciou v okolí Bieleho a
Predného kanala a kanála Vrakúň - Padáň a RBk Boheľovský kanál.
Lokalita č. 5 a 9, ktoré zasahujú do EVSK 88 a EVSK 179 je potrebné adekvátne analyzovať, či
charakteristika ekostabitizačných prukov v RÚsrse okr. Dunajská Streda zodpovedá skutočnosti
v predmetných lokalitách. odÔvodnenie adekvatnej anatýzy je z dôvodu, Že sa RÚSE S okr' Dunajská
Stredavypracúvav mierke 1:50 000 a strategický dokument (UPN o Mad) hlavné výkresy v mierke 1:10
000 a 1:2880 je potrebne presnejŠie zhodnotenie existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny -
charakteristĺk EysK 88 a 179 na rozvojových plochách. Využitie týchto plôch je moŽne až po odbornom
zhodnotenĺ napríklad vypracovanÍm urbanistickej štúdie (v zmysle $ 4 zákona č. 50n976 Zb')
zameranej na existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny reprezentovanou predmetných EVSK.
Preto v následnej príprave Územia preveriť existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny
reprezentovanou EvsK 88 a EVSK 179 prostredníctvom podrobnei Územno-technickei.
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kraiinnoekoloqickei' environmentáInei urbanistickei štúdie, v ktorej sa navrhne optimálne urbanistické
využĺvanie územia na lokalitách č. 5 a 9 tak aby bola existencia druhov pirodzeného genofondu krajiny
reprezentovanou EVSK88 a EVSK179 zachovaná, s vypracovanĺm opatrení, ktoré prispejú k vytváraniu
a udržiavaniu EVSK99 a EVSK179. odborná štúdia by mala byť v súčinnosti s orgánmisŕarosŕliyosŕl o
životné prostredie a odbornými organizáciami ochrany prĺrody a krajiny tak aby bola zachovaná
existencia druhov prirodzeneho genofondu krajiny, vzácne prirodzené a prĺrode blÍzke biotopy z
hľadiska ochrany genofondu EvsK88 a EVSK179.

Navrhnuté opatrenia sÚ odporučené na úpravu strategickeho dokumentu v zmysle kapitoly Vl. Závery
v bode 3' odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, Úpravu návrhu strategickeho dokumentu".

. okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciĺ Kollárova 8,917 02
Trnava

( ist č. o U -TT-o c D P K-2022/03 8 1 7 0/J a' 5. 1 0. 2022)

,,Uzemný plán obce Mad" - stanovisko k správe o hodnotení
okresný Úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
strategickom dokumente - spľávu o hodnotení navrhovanej činnosti
Žiadosťou o vyjadrenie sa k nemu.

prijal
Uzem

Váš list - oznámenie o
ný plán obce Mad so

Po preštudovanípredmetnej správy hodnotení nemáme k nej pripomienky.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

o okresný úrad Dunajská Streda' odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu
Bartóka 78913,929 01 Dunajská Streda

(list č. oU-Ds-oCDPK-2022/020647, 27 09. 2022)

okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v d'alšom len ,,okresný
úrad''), ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa Čl.
l$2ods. 1a3zákonaNRSRč''l8ol2o13Z.z.oorganizácii miestnej štátnej správyaozmenea
doplnení niektoých zákonov a podľa $ 3 ods. 1 písm. c) a podľa $ 3 ods. 5 zákona číslo 135/'ĺ961zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (v ďalšom len ',cestný zákon"), dáva na
základe Žiadosti, ktorú podal: okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie
vo veci zaujaIia písomného stanoviska k strategickému dokumentu: ,,Územný plán obce Mad"
nasledovné vyjadrenie:
okresný úrad súhlasí s predloŽeným strategickým dokumentom' Konkrétne pripomienky a poŽiadavky
z hľadiska výkonu štátnej správy ciest ll. a lll. triedy budeme uplatňovať vo vyjadreniach, stanoviskách,
povoleniach resp. rozhodnutiach k jednotlivým stupňom územnoplánovacej dokumentácie a projektovej
dokumentácie.
Ďalej upozorňujeme obstarávateľa, Že podÍa zákona č. 14gl2o21ktoým sa mení a doplna zákon č.
135/1961 4b',-p?7"\ných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a doplňajú niektoré zákony ochranné pásmo ciest platí mimo zastavaného územia obce
vymedzeného platným územným plánom; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa
osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.
Ak je zastavané územie v zmysle Územného plánu vymedzené len po jednej strane pozemnej
komunikácie, avšak samotná komunikácia nie je v zmysle územného plánu súčasťou zastavaného
územia, v dotknutom úseku komunikácia požíva ochranu v podobe ochranného pásma.
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť
diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je súhlasne s upozornením na novelu zákona 135/1961 Zb.
poze mných komun ikáci ách.

. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 78913,929
01 Dunajská Streda

(ist č. S2Z238-2, 28. 09. 2022)

vyjadrenie:
S predloŽenou správou o hodnotení navrhovanej činnosti ,,Uzemný plán obce Mad" súhlasíme bez
pripomienok.
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Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

o okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového rĺadenia, Kozo Bélu Bartóka 78913,929 01
Dunajská Streda

(ist č. oU-Ds-oKR-2022/020464-002, 23. 9. 2022)

okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k správe ohodnotenístrategického dokumentu
,,Uzemný plán obce Mad" z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani poŽiadavky.

Vyhodnotenie sŕanoyLska: stanovisko je kladné bez pripomienok
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. Trnavský samosprávny kraj' oddelenie územného plánovania a Životného prostredia,
Starohájska 10' P'o.BoX 128,917 01 Trnava I Slovenská

(tist č. o7162/2o22/oÚPŽP-7, 22'09' 2022)

Trnavskému samosprávnemu kraju (TTSK)' ako dotknutému orgánu, bola dňa 7.9.2022 v zmysle
ustanovenia$ 10ods.3zákona č.2412006Z.z.o posudzovanívplyvovnaŽivotnéprostredieaozmene
a doplnení niektoých zákonov doručená správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán
obce Mad" príslušným orgánom štátnej správy - okresným úradom Dunajská Streda, so Žiadosťou o
písomné stanovisko k predmetnej veci.
Predkladaná správa hodnotívplyv rozvojouých zámerov vyplývajúcich z návrhu Územného plánu obce
Mad. Rozvoj obce bude prebiehať intenzifikáciou jestvujúceho zastavaného územia i otvorením nových
stavebných plôch bezprostredne nadväzujúcich na zastavané územie. obec je v návrhu Úpn o
zachovaná ako kompaktné sídlo.
Návrh rozvojových zámerov Územného plánu obce Mad predstavuje plochu o celkovej v'ýmere 20,5167
ha' z ktorej 20,0567 ha predstavuje záber poľnohospodárskej pÔdy. Návrhom strategického dokumentu
dochádza k trvalemu odňatiu 0,9720 ha poľnohospodárskej pôdy s BPEJ 0019005, ktorá je podÍa
nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov ustanovená za najkvalitnejšiu poľnohospodársku pÔdu v katastrálnom
územi obce Mad.
Celé riešene Územie je sÚčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. V riešenom území
sa nachádza biocentrum regionálneho významu RBc4 Petrovské - Hrušovský majer, ktoré leží na styku
katastrálnych územíVrakúň, Povoda a Mad.
obec má vybudovanú verejnú kanalizácĺu, ktorou sú spĺaškove odpadové vody odvádzané do Čov v
Kútnikoch.
Po oboznámenísa s predkladanou správou o hodnotenístrategickeho dokumentu,,Územný plán obce
Mad'' môŽeme konštatovať, že realizáciou rozvojových zámerov navrhovaného strategického
dokumentu dôjde k mierne negatívnemu vplyvu na pôdu z dôvodu jej záberu na iný účel. Návrh
územného plánu obce vyvoláva len beŽné vplyvy urbanizovaného prostredia.
V zmysle zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoných zákonov TTSK - oddelenie Územného plánovania a Životného prostredia k predloŽenej
správe o hodnotenístrategického dokumentu ,,|Jzemný plán obce Mad'' nemá pripomienky. Navrhovaný
strategický dokument nebude predstavovať zvýšené riziko ohrozenia kvality Životného prostredia.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v DunajskejStrede, Veľkoblahovská 1067,
P.o' BoX 138' 929 01 Dunajská Streda

(list č' RH/2022/1299-8521 -2-B M5, 20.09. 2022)

Po preskúmaní predloŽenej správy o hodnotení z hľadiska vplyvu na verejné zdravie sa dáva
nasledovné
záväzné stanovisko:
Správa o hodnotení ,,Uzemný plán obce Mad'' bude v súlade s predpismĺ na ochranu zdravia, za
predpokladu:
- dodžiavania regulatívov a poŽiadaviek zákona č. 87l2o18 Z. z' o radiačnej ochrane a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v Územnom plánovaní obce (najmä s 132) a vyhlášky MZ sR č. 98/2018
Z' z. o obmedzení oŽiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho Žiarenia,
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- zabezpečenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ktorej kvalita musí byt v súlade s
vyhláškou Mz sR č.24712017 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaŽmente rizík prizásobovanípitnou vodou,
- regulatívneho usporiadania objektov a územia v súlade s vyhláškou MZ sR Č' zsslzooa Z. z. o
podrobnostiach o poŽiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych poŽiadavkách na býy
niŽšieho štandardu a na ubýovacie zariadenia,
- zohľadnenie poŽiadaviek vyhlášky MZ sR č, 54912007 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, na základe ktorej sú zriadené ochranné pásma areálov skladov a
výrobných prevádzok.
So správou o hodnotení strategického dokumentu ,'Územný plán obce Mad" sa sÚhlasí bez pripomienok.
V prípade umĺestňovania zariadení pre rekreáciu, zariadení pre šport, Športových ihrísk, občianskych
vybavení, investori stavieb musia odborným posúdením dokladovať, Že obyvateľstvo v dotknutej oblasti
nebude trvalé vystavené nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivým faktorom z plánovaných činností
(napr' hluk, vibrácie, elektromagnetické Žiarenie, emisie chemických faktorov a pod.).

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok'

. Ministerstvo dopravy a vlýstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č' 6' 810 05 Bratislava
15, P. O. BOX 100

(Iist č' 36580/202zssD/93808, 19.09. 2022)

V nadväznosti na Váš list č. oU-DŠ-oszp-zoz2to18252-oo6 zo dňa 05. 09. 2022, k oznámeniu o
vypracovaní strategickeho dokumentu ,,Uzemný plán obce Mad" (d'alej len ',UPN_o Mad"), Vám podľa $
6 ods. 6 zákona č. 2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon Č. z+lzooa Z. z.") zasielame
stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV sR) za oblasť dopravy.
MDV sR má k oznámeniu o vypracovanístrategického dokumentu UPN-o Mad nasledovné požiadavky
a pripomienky:
. predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne
platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja;. rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;. rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie (koridor)
ýchlostnejcesty R7 Mlĺečany _ Dolný Bar:. všetky dopravné parametre (napr' dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické trasy, atd'.)
ie potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi:
. na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce
vymedzeného platným územným plánom obce dodrŽať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č'
'ĺ35/'196'ĺ Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon);. dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inŽinierskych podkladov,
výhľadovej ĺntenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa
moŽnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a na
nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišne od STN a technických
predpisov pre pozemné komunikácie;. zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v
zmysle aktuálne platnej sTN 73 6425. Zaslávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre
cestujúcĺch s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;. neuvádzať informácie o rekonštrukcii (prestavbe) pozemných komunikácií, keďŽe územným
plánom sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné vyuŽitie územia, ktoré je v tomto prípade rovnaké a
nemení sa;. postupovať v sÚlade s Národnou stratégiou ĺozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
schválenou uznesením vlády SR č.22312013;. rešpektovať existujúce cyklistické komunĺkácie a nové cyklĺstické komunikácie odporúčame
navrhovať tak, aby boli prepojene s regionálnymĺ a nadregĺonálnymi cyklistickými komunikáciami;. pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vývárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
moŽnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy
Žiadame zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbliŽším zastávkam MHD;
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. pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk,
parkovĺsk, odstavných plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov žiadame rešpektovať poŽiadavky na
stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č'
53212002Z'. z.;. V blízkosti pozemných komunikáciíje nevyhnutné dodžať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Minĺsterstva zdravotníctva SR č. 549ĺ2007 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 v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len
,,vyhláška MZ sR"). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubýovania), v pásme s
prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vĺbrácií neodporúčame. V prípade potreby je
nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu moŽnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a
zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. proti hlukových) opatrení tak, aby zabezpečili
dodrŽanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku ä vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi
pozemných komunikácií nebude moŽné uplatňovať poŽiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretoŽe
negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe:. obzvlášť upozorňujeme, Že pri lokalitách slúŽiacich na bývanie, resp. ubytovanie, poŽadujeme
zabezpečit vypracovanie hlukovej štÚdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií (a doprave na nej) a
zahrnúť jej uýsledky do proti hlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia
obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenýmivyhláškou MZ sR
a vyhláškou č. 237ĺ2oo9 Z. z., ktorou sa mení a dopíňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;. rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste poŽiadali priamo.
oznámenie o strategickom dokumente UPN-o Mad berie MDV sR na vedomĺe a nepoŽaduje ho d'alej
posudzovať podľa zákona č.2412006 Z' z'

Vyhodnotenie stanoviska: je kladné. Trasa ýchlosŕne,1 cesŕy R7 nezasahuje do katastra obce Mad'
Relevantné požiadavky je potrebne primerane zohľadniť v strategickom dokumente v zmysle kapitoly
Vl. Závery v bode 3' odporÚčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu".

. okresný úrad Trnava, odbor výstavby a býovej politiky, P. 0. Box 3, Kollárova 8,917 o2Trnava
( l i st č. o U -TT-o v B P 1 -2022/036 1 58/H á, 8. 9. 2022)

Tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu územného plánovania v zmysle stavebného zákona bolo
dňa 07. 09' 2022 doručené oznámenie o strategickom dokumente - ,,Uzemný plán obce Mad"'
okresný úrad Trnava, odbor výstavby a býovej politiky, oddelenie územného plánovania ako dotknutý
orgán podľa $ 6 ods. 6 zákona č' 2412006 Z, z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene
a doplnení niektoných zákonov 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 prĺestorového usporiadania a funkčného vyuŽívania územia a
zosúladenie činností v územÍ' nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky.
Upozorňujeme však na skutočnosť, Že strategické dokumenty, akým je aj 'Uzemný plán obce Mad"
podliehajú povinnému posudzovaniu podľa $ 4 až 16 zákona č. 2412006 Z, z' o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie.
V prípade, Že sa v katastri obce nachádza Územie sústavy chránených území (Natura 2000)' a orgán
ochrany prírody sa V procese posudzovania strategického dokumentu vyjadrí, že územný plán mÔŽe
mať významný vplyv na tieto územia' je potrebné zabezpečiť ,,dostatočné posúdenie" v zmysle Čl. o.s
smernice 92l43lE{s o ochrane prirodzených biotopov a voľne Žijúcich Živočíchov a rastlín.

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok. Strategický dokument sa posudzuje
podľa $ 4 až 16 zákona č. 24/2006 Z, z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie.

. Dopravný úrad Letisko M. R. Štefanika 1, 823 05 Bratislava 216
( l i st č' 1 97 3 1 /202ZRo P-004- P/4 5097, 1 2. 9. 2022)

Vaším listom ste nám podľa ustanovenia $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 2412006 Z. z' o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpĺsov
dňa 07.09.2022 doručili oznámenie o Vypracovaní strategického dokumentu: ,,Územný plán obce Mad",
zverejneného na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
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Dopravný úrad Vám oznamuje, že na území obce sa nenachádza žiadne letisko, osobitné letisko,
heliport ani letecké pozemné zariadenie. Do riešeného územia obce Mad nezasahuje ani Žiadny plošný
priemet ochranných pásiem, resp. prekáŽkových rovín a plôch letísk, osobitných letísk, he|iportov a
leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia.
V rámci strategického dokumentu je však navrhovaná plocha výrobného územiaV2 s funkčným využitím
pre zariadenia pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (veterné elektrárne, fotovoltaické
elektrárne), ktoých umiestnenie podlieha v zmysle ustanovenia $ 30 ods' 1) písm. a) a c) leteckého
zákona vydaniu súhlasu Dopravného úradu.
Nakoľko Dopravnému úradu nie je známa presná poloha ani výška jednotliuých veterných turbín,
Dopravný úrad nemôŽe jednoznačne konštatovať, či funkcia veterných elektrární (spojená aj s
dočasným pouŽitím stavebných mechanizmov pri ich realizácii) negatívne neovplyvní bezpečnosť
leteckej prevádzky a Cinnosť leteckých pozemných zariadení, nachádzajúcich sa mimo riešeného
územia obce {najmä na činnosť radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska M.R. Šteĺanika TAR LZĺB
/sektor A'l, rádiolokačného bodu VeÍký Javornik všesmerového rádiového majáka D-VOR a merača
vzdialenosti DME - Nitra D-VOR/DME NIT).
Taktiež nie je moŽné ani jednoznačne predpokladať, či bude moŽné zo strany Dopravného úradu vydať
súhlasné stanovisko z hľadiska záujmov civiĺného letectva s konkrétne navrhnutou výškou a rozsahom
veterných elektrární (veterného parku) v následných konaniach podľa zákona č. 5oĺ'1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku {stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom je
predpoklad, Že Dopravný úrad bude, okrem realizácie leteckeho prekáŽkoveho značenia jednotlivých
veterných turbín, Žiadať aj o'vykonanie d'alších opatrení na minimalizovanie rĺzík ohrozenia bezpečnosti
civilného letectva.
Dopravný úrad preto v rámci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie Žiadal dopracovať k
regulatívom pre lokalitu V2 vyčlenenú na umiestnenie veterných elektrární, skutočnosť, že v následných
konaniach podľa stavebného zákona, po predloŽení konkrétneho riešenia veterných elektrární, mÔŽe
byť ich navrhovaný rozsah a výška, na základe posúdenia Dopravného úradu, upravená a prípadne
mÔŽu byt' vyžadované ďalšie opatrenia na minimalizovanie rizík ohrozenia bezpečnosti civilného
letectva. Upravený návrh územnoplánovacej dokumentácie Žiadal Dopravný úrad zaslať k opätovnému
posúdeniu a vydaniu následného stanoviska.
Uvedené skutočnosti a poŽiadavky Žiadame zohľadniť aj v tomto konaní'
V prípade, Že strategický dokument bude posudzovaný podľa zákona č' 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, odporúčame v rámci posúdenia
zohľadniť ajmožný negatívny vplyv leteckého prekáŽkového značenia veterných elektrární na krajinný
obraz dotknutého územia, prípadne vplyv na verejné zdravie (najmä vplyv zábleskov svetelného
leteckého prekážkového značenia).
Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov dopravy na
dráhach a vnÚtrozemskej plavby).

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je s požiadavkou k opätovnému zaslaniu dopracovaného
strategickeho dokumentu v rámci prerokovania územného plánu. Požiadavky Dopravného úradu sÚ na
spresnenle uŽ samotnej navrhovanej činnosti na ploche V2 a požaduje v rámci posudzovania vplyvov
strategickeho dokumentu zohľadnit' aj možný negatĺvny vplyv leteckeho prekážkového značenia
veterných elektrární na krajinný obraz dotknutého územia, prípadne vplyv na verejné zdravie (najmä
vplyv zábleskov svetelného leteckého prekážkoveho značenia). Požiadavku je potrebne primerane
zohľadniť v strategickom dokumente v zmysle kapitoly Vl. Závery v bode 3. odporúčania na
prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategickeho dokumentu".

. okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vajanského 2,917
02,Trnava

(ist č. oU-TT-ooP6-2022/036370, 12.9. 2022)

okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkov'ý referát ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa ustanovenia $ 5 ods. 3 písm. í) zákona č. 330i1991 zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkouých úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkouj'ch spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona C. 22ol2o04 Z. z. o ochrane a
vyuŽívaní poľnohospodárskej pÔdy a o zmene zákona č' 245l2oo3 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania Životného prostredia a o zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len zákon
č. 22ol2o04 Z. z.) po preskúmaní predloŽeného oznámenia, doručeného tunajšiemu úradu dna
07.09.2022, zaujíma k veci nasledovné stanovisko;
Realizácia návrhu Územného plánu obce Mad predpokladázáber poľnohospodárskej pÔdy v k. ú. Mad:
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- Na lokalite č. 1 o výmere 3,9830 ha, druh pozemku záhrada nachádzajúca sa V zastavanom
územi obce, na účel bývania
_ Na lokalite č. 2 o výmere 2,5720 ha, druh pozemku orná pÔda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce' na účelbývania
- Na lokalite č. 3 o výmere 6,5240 ha, druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce, na účel bývania
- Na lokalite č. 4 o uýmere 0'6766 ha, druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce, na účel bývania
- Na lokalite č' 5 o výmere 2,0590 ha, druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce, na účelrekreácie a bývania
- Na lokalite č. 6 o rnýmere 0,8578 ha, druh pozemku orná pôda azáhrada nachádzajúca sa sčasti
v zastavanom území obce a sčasti mimo zastavaného územia obce, na účel bývania
- Na lokalite č. 7 o výmere 0'9594 ha, druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce, na účeluýroby
- Na lokalite č. 8 o výmere 0'9489 ha, druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce, na Účel uýroby
- Na lokalite č. 9 o výmere 1,4760 ha. druh pozemku orná pôda nachádzajúca sa mimo zastavaného
územia obce, na účel rekreácie
Pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného Územia obce sú o výmere 0,9720 ha zaradené podľa
bonitovanej pôdno_ekologickejjednotky 0019005 do 1. skupiny BPEJ, ktorá je evidovaná V zozname
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pÔdy v príslušnom katastrálnom území a o výmere 14,8407 ha sú
zaradené podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 0036005' 0032065 a 0095005 do 2., 6. a
7. skupiny BPEJ, ktore nie sú evidované v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v
príslušnom katastrálnom územípodľa prílohy č.2 k Nariadeniu vlády sR č.58/2013Z. z. o odvodoch
za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pÔdy.
Celkouý záber poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Mad sa predpokladá na výmere 20,0567 ha, z toho záber
poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce predstavuje 4'244o ha a mimo zastavaného Územia
obce 15,8127 ha. V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v
zmysle zákona č.22ol20o4 Z' z,
Vzhľadom k adekvátnemu a odôvodnenému návrhu záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa
nachädza v zastavanom území obce, prípadne priamo nadväzuje na zastavané územie obce, okresný
úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkouý referát nemá k návrhu Územného plánu obce
Mad z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy Žiadne pripomienky

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je kladné bez pripomienok.

. obec Dolný Bar, 930 14 Dolný Bar č. 30
(list č. ocU-DB-s202a00208-004, 13.9. 2022)

Listom č. ou-Ds-oszP-2022lo18252-006 zo dňa o5'o9.2o22, doručeným dňa 12.09.2022 ste sa
obrátili na obec Dolný Bar so.Žiadosťou o vydanĺe písomneho stanoviska k Správe o hodnotenía Návrhu
strategického dokumentu - Uzemného plánu obce Mad.
Po preskúmaní dostupných dokumentov dávame nasledovné stanovisko:
obec Dolný Bar nesúhlasí aby výrobné územie V2 - oblasť susediaca a nachádzajúca sa v blízkosti k.ú.
Dolný Bar bolo vyuŽívané
- pre zariadenia na uýrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (veterné elektrárne) a
- pre zariadenia a stavby pre poľnohospodársku uýrobu (poľné hnojiská)'

Vyhodnotenie stanoviska: stanovisko je nesúhlasné. obec Dolný Bar nesúhlasĺ s prĺpustnými
činnosťami pre výrobné územie V2 a pre zariadenia a stavby pre poľnohospodársku výrobu (poľne
hnojiská). obec neuviedla dÔvody nesúhlasného stanoviska, preto nie je možné ho dostatočne
vyhodnotiť'

Verejne prerokovanĺa Strategického dokumentu Územný plán obce Mad

áplsrĺlcn
Miesto uskutočnenia ústneho prerokovania:

obecný úrad v Made
Dátum a čas uskutočnenia ústneho prerokovania:

2. septembra2022 o 13.00 hod. (pre dotknuté orgány)
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Vyhodnotenie verejneho prerokovania: Neboli podané závaŽne pripomienky. Pripomienky lng. Totha k
predmetným parcelám, parcety sú y sÚčasnosŕl v IJPN o zaradené ako trualo trávne porasty a záhrady
a nie sú zahrnuté na rozvoj bývania. V prípade zahrnutia predmetných parciel na výstavbu by mali byť
znovu prerokované ako rozvojová lokalita v zmysle $22 stavebného zákona.

2. septembra 2022 o 14.00 hod. (pre verejnosť)

opis priebeh u verejného prerokovania:
Na prerokovanío 13.00 hod. sa nikto nezúčastnil.
Na prerokovaní o 14'00 hod. spracovateľ správy o hodnotení informoval o správe o hodnotení a o
d'alšom postupe V procese SEA v zmysle zákona č.2412006 Z. z. K správe o hodnotení nebo|i vznesené
pripomienky.
Prítomný lng. Tóth diskutoval pripomienku k návrhu UPN-O Mad' týkajúcu sa vyznačenĺa pozemkov
23611 , 12, 23512,231, situovaných v zastavanom území obce, ako záhrady (nakoľko sa ako záhrady a1

vyuŽívajú) a prípadnej moŽnosti definovania časti týchto pozemkov pre bývanie v etape výhÍad'

Záznam z verejného prerokovania spolu s prezenčnou listinou sú na okresnom úrade Dunajská Streda,
odbor starostlivostio životné prostredie a sú sÚčasťou spisovej dokumentácie z procesu posudzovania
vplyvov.

lV. celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na Životné prostredie predstavuje syntézu
pomerného zastúpenia analyzovaných vplyvov činností na obyvateľstvo a jednotlivé zložky Životného
prostredia. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich vzájomneho spolupÔsobenia sa nepredpokladajú
významné negatívne synergické a kumulatívne pÔsobenia, ktoré by mali za následok významné
zhoršenĺe stavu Životneho prostredia azdravia obyvateľov na cezhraničnej, národnej, regionálnej a
ĺokálnej úrovni.

DôleŽité záporné Vplyvy strategického dokumentu:
o Vplw na pôdu: Celkový záber poľnohospodárskej pÔdy v k. ú. Mad sa predpokladá na výmere

20'0567 ha, z toho záber poľnohospodárskej pÔdy v zastavanom území obce predstavuje
4,2440 ha a mimo zastavaného Územia obce 15,8127 ha.
V strategickom dokumente nie je vyhodnotený vplyv plochy výroby V2 na pôdu, absentuje
vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie.

. Vplw na kraiinu: najväčšie nepriaznivé Vplyvy na krajinu, a to z hľadiska zmien súčasnej
krajinnej štruktúry (funkčného vyuŽívania a priestorového usporiadania) a z hľadiska zmien
estetického vnímania - krajinného obrazu sa prejavia v lokaĺitách s plánovanou stavebnou
činnosťou a pod. Vplyv UPN o na súčasnú štruktúru obce nastane tam, kde sa plánuje rozvoj
obce a nové miestne dopravné napojenia' Tieto zmeny budú predstavovať premenu voľnej
krajiny. Zmena nastane vo voľnej krajine pri realizácií činností v ploche V2 zariadenia na výrobu
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (veterné elektrárne, fotovoltaické elektrárne).
Zmena krajiny bude trvalá počas celej prevádzky zariadení na výrobu elektrickej energie.

o Vp|w na lokálnu klímu a mikroklímu rozšírením zastavaných plôch. Spevnené plochy zvyšujú
v letnom období teplotu okolitého urbanizovaného prostredia, čím sa ovplyvňuje miestna
mikroklíma prostredia, d'alej zvyšovaním spevnených plôch dochádza k nepriepustnosti
meteorologických zrážok do pôdy. Zvyšuje sa zrýchlený odtok z územia, ktoý má za následok
vysušovanie krajiny.

. Stret záuimov: Negatívnym vplyvom strategického dokumentu je stret záujmu rozšírenia
výrobného a rekreačného územia a navrhovaných prvkov regionálneho územného systému
ekologickej stability. Lokality 8 čiastočne zasahuje do RBk2 Kanál Gabčíkovo - Topoľníky,
čiastočne zasahuje lokalita 9 do EVSK179 Mokrade Padáň, Vrakúň a tieŽ čiastočne lokalita č.
5 do EVSK88 Kozie' Do Navrhovaných prvkov RUSES zasahuje aj plocha V2 zariadenia na
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. S ohľadom na predchádzanie stretov a
konfliktných stavov v riešenom území sa odporúča vylúčiť tieto plochy z navrhovaného
strategického dokumentu
K stretom záujmov strategického dokumentu na Životné prostredie je stret záujmov rnýroby
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, čo patrí medzi priority energetickej politiky SR a ich
negatívne Vp|Wy na Životné prostredie a zdravie obyvateľov (na Živočíchy, pôdu a obyvateľov
obce)' Pri prevádzke solárnej elektrárne sa zaberá poľnohospodárska pÔda na
nepoľnohospodárske využitie, čím sa zniž$e produktivita poľnohospodárskych komodít
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v katastri obce. Pri prevádzke veterných elektráľni (parkov) dochádza k neŽiaducim stretom
z avifaunou a netopiermi, mení sa krajinní obraz katastrálneho územia obce, prípadne
vydávaný hluk z veterných turbín môŽe negatívne pÔsobiť na citlivých obyvateľov obce.

. Rozširovaním zastavaného územia sa nepriamo zvyšuje moŽnosť šírenia inváznych druhov
rastlín a Živočíchov do voľnej krajiny.

o Svetelné znečistenie: Rozšírením zastavaného Územia - výváraním nových ulíc dÔjde k
zvýšenému rozptylu svetla z umelého osvetlenia v nočnom prostredí - svetelné znečistenie.
Svetelné znečistenie v nočných hodinách narušuje biorytmus rastlín a voľne Žijúcich Živočíchov.
Ľudom nadmerne zatažqe zrak, spôsobuje nespavosť a bráni tvorbe hormónu melatonínu.
Neefektívne nočné svietenie zvyšuje plývanie elektrickou energiou.

DÔleŽité kladné Vp|Wy strategického dokumentu

a

Vplyv strategického dokumentu na súčasné obyvateľstvo obce moŽno hodnotiť ako vcelku
pozitívny s dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia a zvýšením moŽností
bývania, rekreácie a výrobných plôch.
Vplyv strategického dokumentu na chránené územia a prvky územného systému ekologickej
stability moŽno hodnotiť ako pozitívny.V záväznq častisa určujú regulatívy ochrany prírody a
tvorby krajiny, regulatívy starostlivosti o Životné prostredie, odporúčané aktĺvity v krajine a
navrhované krajinnoekologické a ekostabilizačné opatrenia, čo predstavuje súbor záväzných
regulatív, ktoré pri realizácĺi a dodžiavaní zlepšia kvalitu Životného prostredia, prvkov
územného systému ekologickej stability'
Pozitívny vplyv strategického dokumentu budú mať navrhované vodozádrŽné opatrenia na
vodné pomery, ako aj špecĺfické opatrenia na zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny. Viaceré z
týchto opatrení predstavujú súčasne odporúčané opatrenia Stratégie adaptácie SR na
neprĺaznivé dôsledky zmeny klímy. lde hlavne o opatrenia ako zvyšovanie podielu vegetácie v
sídle (vrátane líniovej zelene), ochrana a doplnenie funkčných brehových porastov a
sprievodnej vegetácie tokov, opatrenia na zvýšenie retenčnej a inundačnej schopnosti krajiny -
založenie vsakovacích vegetačných pásov, budovanie zelenej infraštruktÚry (biokoridorov),
agrotechnické opatrenia, renaturalizácia mokradí, návrh rnýsadby líniovej zelene, rozčlenenie
veľkých honov poľnohospodárskej pôdy.
Významným pozitívnym vplyvom navrhovaného strategického dokumentu je vymedzenie
miestneho územného systému ekologickej stability, v ktorom sa navrhuju miestne biocentrá,
miestne biokoridory a interakčné prvky:

. MBcí - biocentrum miestneho významu tvorí mokrad's trvalými trávnymi porastmi.. MBc2 - biocentrum miestneho významu tvorí mokrad'bývalého riečneho meandra vo
väzbe na vetvu biokoridoru regionálneho významu RBk2.. MBk1 - terestrický biokoridor tvorífragment líniovej mokrade s porastom trsti a nelesnou
drevinovou vegetáciou.. MBk2 - terestricko-hydrický biokoridor tvorí Biely kanál so sprievodnou vegetáciou'. MBk3 - biokoridor tvorí fragment nelesnej drevinovej vegetácie a líniovej zelene s
charakterom mokrade napojenej na RBk Boheľovský kanál. Na konci biokoridoru je
navrhované biocentrum MBk1.. lnterakčné prvky:
- sprievodná vegetácia ciest, líniová zeleň na poľnohospodárskej pÔde (stromoradia,
aleje pozdíž poľných ciest' na hraniciach pôdnych celkov a pod.)
- menšie remízky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde (ktoré nie sú
klasifikované ako biocentrá)
- vodné toky (kanály) so sprievodnou vegetáciou (ktoré nie sú definované ako
biokoridory)
- trvalé trávne porasty - podmáčane plochy

Takéto priestorové definovanie prvkov ekologickej stability je pre zachovanie rnýznamných
krajinných štruktúr veľmi dôleŽité a prospešné pre zachovanie biodĺverzity územia na všetkých
úrovniach. Určujú sa v záväznej časti opatrenia na ochranu prvkov Úses a opatrenia na
zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity.
Systematické dobudovanie technickej infraštruktúry, hlavne navrhovanej kanalizačnej siete,
podstatne zniži rĺziko znečisťovania povrchorných a podzemných vÔd. Budovanie plynofikácie
územia zníži mnoŽstvo lokálnych kúrenísk na tuhé palivá, čo ma priazniuý vplyv na čistotu
ovzdušia.
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Navrhuje sa plocha výroby V2 zariadenia na qirobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
(veterné elektrárne, fotovoltaické elektrárne). obnoviteľné zdroje sú dÔleŽitou súčasťou
energetického mixu krajiny, pretoŽe sÚ alternatívou k fosĺlnym palivám, ktorá prispieva k
zniŽovaniu emisiískleníkových plynov, diverzifikáciidodávok energie a obmedzovaniu závislosti
od nespoľahlivých a nestálych trhov s fosílnymi palivami, najmä s ropou a plynom, kedŽe
energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov pochádza z vlastného územĺa. Pri niektoých
technológĺách (vyuŽívajúcich napr. slnečnú energiu, veternú) nedochádza počas prevádzky
dokonca k Žiadnym emisiám' Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov sa tak podieľa na
znižovani závislosti vyrobenej elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov a tým zároveň na
znižujú negatívne dopady výroby elektrickej energie na Životné prostredie a ľudske zdravie.

Vplyvy vyplývajúce zo strategického dokumentu budú mať dopad na obyvateľov obce, pôdu, (záber
poľnohospodárskej pôdy), interpretáciu súčasnej krajiny' biodiverzitu, ekologickú stabilitu územia v
porovnaní s nulovým variantom. Tieto vplyvy, ktore sú známe za dodržania regulatívov v strategickom
dokumente (UPN o Mad) a odporúčanív častiVl. ZAVERY (v bode 3') tohto záverečného stanoviska,
nebudú mať uýznamné negatívne dopady na stav zložiek Životného prostredia, biotopu, súčasnú
interpretáciu krajiny a zdravotný stav obyvateľov obce Mad.
Uzemný plán prispeje ku koordinovanému rozvoju obce na všetkých úrovnĺach a zohľadňuje pri riešení
rozvď1a obce aktuálne právne predpisy na úseku ochrany zdravia ľudí, ovzdušia, vÔd, ochrany pred
povodňami, ochrany a vyuŽívania poľnohospodárskej pÔdy, ochrany prírody a krajiny, koncepcie
odpadoveho hospodárstva, pozemných komunikácií, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany pamiatok'
ako aj prís|ušne vykonávacie predpisy a príslušné technické normy v jednotlivých oblastiach.

V. Gelkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie
územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených územi
(NATURA 2000)

V zmysle ustanovení zákona č,. 543l2oo2 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v riešenom Území
nenachádzajú Uzemie európskeho významu a Chránené vtáčie územie (chránené územia európskej
sústavy NATURA 2000).

NajbliŽšie územia NATURA 2000 sÚ Územie európskeho významu SKUEV0160 Karáb a Chránené
vtáčie územie Dunajské Luhy však do riešeného Územia nezasahuje a nie sú ani v tesnej blízkosti.

Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov územného plánu obce Mad moŽno konštatovať, Že
predloŽený strategický dokument nebude mať významný vplyv na predmet ochrany chránených území
európskej sústavy lokalít NATURA 2000' ktoré sa nachádzaju mimo hraníc územia obce.

Závery

1. Výsledokprocesuposudzovania(odporúčanie,neodporúčanie)
Na základe posúdenia navrhovaného strategického dokumentu Územný plán obce Mad

sa odporúča
schváliť predložený Návrh územného plánu za dodrŽania podmienok uvedených v častiVl. ZAVERY, v
bode č. 3 odporúčania na doplnenie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu tohto
záverečného stanoviska'

2. odporúčaný variant
obec Mad má menej ako 2000 obyvateľov. Podľa ,,Metodického usmernenia MŽP sR a MDV SR k
problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu podľa
zákona č. 2412006 Z' z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov" sa v súlade s $ 21 ods. 2 stavebného zákona neobstaráva
koncept riešenia územného plánu obce vo variantoch. Správa o hodnotení sa v tomto prípade vypracuje
v etape Návrhu územného plánu obce podľa $ 22 stavebného zákona' Návrh riešenia sa posúdil v
jednom variante s uvedením odôvodnenia optimálneho variantu v správe o hodnotení
územnoplánovacej dokumentácie a porovná sa s nulouým variantom, t. j. nevypracovaným návrhom
územného plánu obce.
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V porovnaní s nulovým variantom sa v navrhovanom variante predpokladá vyššia intenzita rozvoja v
lokalĺtách, preto môŽe byt pôsobenie niektoých vplyvov spojených s novoLt uýstavbou výraznejší.
Nulový variant však nerieši odstránenie existujúcĺch deficitov a environmentálnych problémov aĺizika
nekoncepčného rozvoja obce.
Privzájomnom porovnaní navrhovaného riešenia územného plánu s nulovým variantom, s prihliadnutím
na pripomienky dotknutých orgánov, je výhodnejší návrhový variant, ktoý ešte bude dopracovaný na
základe pripomienok z prerokovania a zo zapracovaných opatrení z bodu č. 3 odporúčania na
doplnenie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu tohto záverečného stanoviska.
Záväzná časť územného plánu by mala zohľadniť všetky kriteriá pre ochranu všetkých zložiek životného
prostredia a regulatívmi ich špecifikovať tak, aby sa dosiahol udrŽateľný rozvoj riešeného územia s
dÔrazom na ochranu prírody a krajiny, prírodných a kultúrnych hodnÔt, poľnohospodárskej pôdy a
och ran u zdravia obyvateľstva.

3. odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu
V posudzovanom strategickom dokumente sa na základe výsledkov procesu posudzovania,
pripomienok od dotknutých orgánov a spracovateľa odborného posudku odporúča dopracovanie a
úprava návrhu strategického dokumentu v nasledovných bodoch:

a) Doplnenie regulatívov v záväznej časti:
1. Prĺ rozširovaní doplnkového zázemia a drobnej architektúry pre motorovú a nemotorovú
dopravu a technickej infraštruktúry vo funkčnom území bez zástavby K1 preferovať zachovanie
významných krajinných prvkov s vodozádržnou funkciou, najmä les, rašelinisko, brehorný porast,
jazero, mokraď, rieku, park, aleju, remízku, a pod.
2. v prĺpade spĺnenia limitov (v prílohe č. 8 zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov) pre
konkrétne rozvojové projekty v obci realizovať posudzovanie vplyvov na Životné prostredie v súlade
so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP tak, aby bola dodrŽaná optĺmalizácia zvolených riešení
a ich lokalizácie,
3' projekty uýsadby drevinnej vegetácie mimo zastavené územie realizovať primárne uýsadbou
pÔvodných, domácich, miestne sa vyskýujúcich a stanovištným podmienkam vyhovujúcich druhov
drevín,
4. rešpektovať existujúcu verejnú zeleň, najmä wrastlé dreviny v zastavanom území obce,
5. v existujúcom a navrhovanom urbanizovanom území robiť opatrenia na zniženie svetelného
znečistenia a nevývárať nadmerné svetelné znečistenie. Doplniť regulatív ',verejné osvetlenie -
svietidlá by malĺ byť zhora tienené, inštalované vodorovne, aby nesvietĺli nad horĺzont. Kýy
svietidiel(difÚzory) by nemali byt vypuklé' ale rovné' aby sa zabránilo d'alšiemu rozptylu svetla do
horného polpriestoru",
6. v rozvojových lokalitách č' 5 a 9 podmieniť rozvoj v záväznq časti vypracovaním odbornej
územnotechnickej' kraiinnoekolooickei, environmentálnej urbanistickei štúdie, v ktorej sa presne
vymedzí existencia druhov prirodzeného genofondu krajiny reprezentovanou EVSK 88 a 179 na
rozvojových plochách. V urbanistickej štúdĺí sa navrhne optimálne urbanistické vyuŽívanie
a rozmiestnenie stavieb, technĺckej a dopravnej infraštruktúry v území tak aby bola existencia
druhov prirodzeného genofondu krajiny reprezentovanou prvkami EVSK88 a EVSK'ĺ79
zachovaná, s vypracovaním opatrení, ktoré prispejú k vytváraniu a udrŽiavaniu EVSK88
a EVSK179' odborná štúdia by mala byť v súčinnosti s orgánmi starostlivosti o Životné prostredie
a odbornými organĺzáciami ochrany prírody a krajiny tak, aby bola zachovaná existencia druhov
prirodzeného genofondu krajiny EVSK88 a EVSK179.
7. činnosti na ploche výroby V2 realizovať aŽ po odbornom posúdení činnosti v zmysle tretej časti
zákona č. 2412006' Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoých zákonov. V odbornom posúdení by mali byt' najmä Vp|yvy na avifauny, netopiere,
krajinný obraz a zdravie obyvateľov obce Mad a okolitých obci. Bez kladného záverečného
stanoviska z posúdenia zákona č,' 2412006. Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o
zmene a doplnení niektoých zákonov nie je moŽné funkčne vyuŽiť plochu výroby V2,
8. zariadenia a stavby pre poľnohospodársku výrobu (poľné hnojiská, kompostoviská, skleníky,
prístrešky) zriaďovať v zmysle aktuálnych právnych predpisov.

b) upraviť plochu výroby V2 tak aby nebola v dotyku s regionálnymi biocentrom a biokoridormi RUSES
okr. Dunajská streda,

c) doplniť označenie lokality, ktorá je reprezentovaná plochou výroby V2,
d) do smernej časti do kapitoly 2.16 Vyhodnotenie dÔsledkov stavebných zámerov a iných návrhov

na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch započítať záber poľnohospodárskej pÔdy pre
plochu výroby V2'
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e) do grafickej časti - výkresu č. 6 doplniť prvku RÚSES - Ekologicky významné segmenty krajiny
a genofondove lokality nachádzajúce sa V katastri obce Mad.

Zapr acov ať pripom ienky d otknutých orgánov verej nej správy:
f) zohľadniť aj moŽný negatívny vplyv leteckého prekáŽkového značenia veterných elektrární na

knjinný obraz dotknutého územia, prípadne vplyv na verejné zdravie (najmä vplyv zábleskov
svetelného leteckého prekáŽkového značenia).

g) vylúčiť časti rozvojových lokalít č. 8 a 9, ktoré zasahujú do prvkov RUES okr. Dunajská Streda -
regĺonálnych bĺokoridorov RBK2 a RBK7 (zmenšiť lokality tak aby nezasahovali do týchto
biokoridorov).

h) Primerane zohľadniť pripomienky z ohľadom na stupeň projektovej prípravy riešeného území
poŽiadavky a pripomienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky:. predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne
platnou dokumentáciou UPN VUC Trnavského samosprávneho kraja;. rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
. všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické trasy, atd'.)
je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi:
. na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce
vymedzeného platným územným plánom obce dodrŽať cestné ochranné pásma v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a
vyhláŠky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon);. dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno_inŽinierskych podkladov,
výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete,
podľa moŽnosti systémom obsluŽných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty
a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a
technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a
technických predpisov pre pozemné komunikácie;. zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v
zmysle aktuálne platnej sTN 73 6425. Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre
cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkamipre imobilných a nevidiacich;. neuvádzať informácie o rekonštrukcii (prestavbe) pozemných komunikácií, kedže územným
plánom sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné vyuŽitie územia, ktore je v tomto prĺpade
rovnaké a nemení sa;. postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
schválenou uznesením vlády SR č.22312013;. rešpektovať existujúce cyklistické komunikácie a nové cyklistické komunikácie odporúčame
navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi cyklistickými komunikáciami;. pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vývárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpeči
moŽnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. V súvislosti s organizáciou pešej
dopľavy Žiadame zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam MHD;. pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk,
parkovísk, odstavných plôbh' nástupíšť a prechodov pre chodcov Žiadame rešpektovať poŽiadavky
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške
č.53212002Z. z.;. v blízkosti pozemných komunikáciíje nevyhnutné dodžať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549l2oo7 Z. z., ktorou sa
ustanovujÚ podrobnostio prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciía o poŽiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v Životnom prostredí v znení neskorších zmien a
predpisov (dalej len ,,vyhláška MZ sR"). Umiestnenie lokalít, predovšetkým b1ivania (resp.
ubýovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií
neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu moŽnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy azaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. proti
hlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodrŽanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku ä vibrácií
podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude moŽné uplatňovať
poŽiadavku na realizáciu týchto opatrení' pretoŽe negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase
realizácie známe''. obzvlášť upozorňujeme, Že pri lokalitách slúŽiacich na bývanie, resp. ubytovanie, poŽadujeme
zabezpeéit vypracovanĺe hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií (a doprave na nej) a
zahrnúť jej výsledky do proti hlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia
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obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenýmivyhláškou MZ
SR a vyhláškou č' 237t2oo9 Z. z., ktorou sa mení a dopíňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;. rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali prĺamo.

i) v chránenej vodohospodárskej oblasti moŽno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí
účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, uýskýu'
prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s $ 3 zákona č
30512018 Z' z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektoých zákonov,

j) Primerane zohľadnĺť pripomienky z ohľadom na stupeň projektovej prípravy riešeného území:
- v prípadoch, ked'funkčné vyuŽívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia, zmeny
jestvujúcich zdrojov, ako aj vznik d'alšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany
ovzdušia v stavebnom konaní.
- potenciálne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré majú výrobný charakter, resp. zabezpečujú
sluŽby, umĺestňovať na plochách určených pre priemysel a sluŽby, pričom je potrebné brať do
úvahy aj smer prevládajúcich vetrov.
- pri umiestňovaní rešpektovať i prípadné obťaŽujúce prvky, napr. prachové.
- z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné pri výrobných plochách vždy uvaŽovať s izolačnou
zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok (produkcia aj diaľkouý prenos), zlepšenĺe
mikroklimatických pomerov a s ohľadom na nízky podiel zelene v okrese Dunajská Streda.

k) V prípade umiestňovania zariadení pre rekreáciu, zariadenípre šport, športových ihrísk, občianskych
vybavení, investori stavieb musia odborným posúdením dokladovať, Že obyvateľstvo v dotknutej oblasti
nebude trvale vystavené nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivým faktorom z plánovaných činností
(napr. hluk, vibrácie, elektromagnetické Žiarenie, emisie chemických faktorov a pod.).

4. odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko je vypracované v zmysle prĺlohy č' 6 k zákonu č. 2412006 Z' z' o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej
Strede.
Pri posudzovaní boli zvážené predpokladané vplyvy strategickeho dokumentu Úpru o na Životné
prostredie a zdravie obyvateľstva. Brali sa do úvahy hlavne vplyvy na obyvateľstvo' horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy' geomorfologické pomery, klimaticke pomery,
owdušie, vodné pomery, pÔdu, faunu, flóru, biotopy, krajinu, chránené územia a ochranné pásma,
Územný systém ekologickej stability, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská,
paleontologické náleziská a významné geologické lokality a moŽné Vp|yvy presahujúce štátne hranice.

Uzemný plán obce predstavuje záväzný rozvojový dokument na mĺestnej úrovni, ktoý v dlhodobom
horizonte umoŽňuje primeraný rozvoj obce. Komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčne
vyuŽívanie územia ustanovenými regulatívmi. Zosúlad'uje uvaŽované zá$my a činnosti človeka
ovplyvňujúce územný rozvoj s priaznivým stavom zložiek Žĺvotného prostredia a ekologickou stabilitou
krajiny a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuŽívania územia.

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení
zákona o posudzovaní vplyvov a pri odporÚčaní návrhu strategického dokumentu sa brali do úvahy
environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ako aj
environmentálne vplyvy na zložky Životného prostredia a vplyvy na zdravie.
V rámci posudzovania vplyvov na Životné prostredie sa nepreukázalo zhoršenie stavu Životného
prostredia v porovnaní so súčasným stavom. Previazanosťou urbánneho priestoru obce s okolitým
priestorom, zachovaním prírodného prostredia, v ktorom sa obec nachádza, ako aj citlivé dopÍňanie
rozvqa pri nevyhnutnom minĺmalizovanídopadov' vývára primeraný spôsob ďalšieho rozvoja obce.

K správe o hodnotení predmetného strategického dokumentu bolo doručených 17 stanovísk dotknutých
orgánov a jednej obce. Relevantné pripomienky od dotknutých orgánov a od spracovateľa odborného
posudku boli premietnuté do kapitoly Vl. ,,ZAVERY, bode č. 3 - odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
od verejnosti príslušnému úradu okresnému úradu Dunajská Streda odbor starostlivosti o Životné
prostredie, neboli doručené žiadne podnety, pripomienky a poŽiadavky k predmetnému strategĺckému
dokumentu - navrhovanému Územnému plánu obce Mad.

O(t
@(tl
N)
o,
@

List 18/19Jradný list Poo1-äVEREČrue sľRnovlsxn Úpx o Mad(1).pdf

31



5. Návrh monitoringu

obstarávateľ (obec Mad) a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov
schváleného strategického dokumentu na Životné prostredie, prípadne použiť na tento účel uŽ existujúci
monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania, môŽe na tento účel vyuŽiť aj existujúci
monitoring, ktoý je v danom území vedený pre jednotlive zložky Životneho prostredia, napríklad
monitoring ovzdušia, monitoring kvality povrchových a podzemných vÔd, bĺomonitoring a podobne. Je
moŽné ho doplniť o chýbajúce prvky a zložky Životného prostredia.

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaneho strategického dokumentu na Životné prostredie
spočíva v:

a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaníjeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
so skutočným stavom.

Podľa $ 16 ods. 3 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, ak obstarávateľ zistí, Že skutočné
Vp|yvy strategického dokumentu na Životné prostredie, posudzovaného podľa zákona, sú horšie, ako sa
uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich
zmiernenie azároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategickeho dokumentu.
obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o
výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na Životné prostredie podľa
$ 16 ods.2zákona.

orgán územného plánovania na miestnej úrovni obec Mad, by mal sústavne sledovať či nedošlo
k zmene územno-technických, hospodárskych' sociálnych a environmentálnych predpokladov
z navrhnutej koncepcie organizácie územia.

Je potrebne pravidelne systematicky sledovať a vyhodnocovať vplyvy strategického dokumentu, a to
minimálne podľa ustanovení$ 30 ods.4 stavebnéhozákona, podľa ktoreho obec pravidelne, najmenej
však raz za štyri roky, preskúma schválený územný plán z hľadiska potrieb a či nevzniklitaké objektívne
dané podmienky, ktoré vyvolajú potrebu obstarať aktualizáciu - zmeny a doplnky. Prípadne obec
preskúma či nevznikla potreba obstarať nový územný plán.

6. Vyhlásenie sumarizuje ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do
strategického dokumentu, ako bola zohl'adnená správa o hodnotenĺ strategického dokumentu,
ako boli zoh!'adnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotenĺ strategického dokumentu,
výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v
porovnaní s inými prijatel'nými variantmi a informácia o opatreniach, o ktoých sa rozhodlo v
súvislosti s monitoringom.

Ce|kove je možné konštatovať, Že envĺronmentálne aspekty bolizačlenené do strategického dokumentu
v primeranej miere a zohľadnené aj v Správe o hodnotení, ktorá je vypracovaná v zmysle prílohy č. 5
zákona prĺmerane podrobne. Zhodnotila súčasný stav Životného prostredia, definovala jednotlivé okruhy
problémov z hľadiska Životného prostredia a zhodnotila moŽné Vp|Wy strategického dokumentu na
Životne prostredie.

Strategický dokument bol vypracovaný v jednom variante riešenia' K Správe o hodnotení strategického
dokumentu UPN o Mad neboli doručené Žiadne stanoviská verejnosti, taktieŽ neboli uskutóčnené
konzultácie v zmysle zákona.
Navrhované opatrenia v kapitole Vl. bode 3 sú primerané požiadavkám pre zachovanie úrovne kvality
Životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Návrh monitoringu, ktoý je uvedený v častiVl. ZÁVERY,
v bode č. 5 vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom je sledovanie jednotlivých zloŽiek
životného prostredia v súvislosti so špecifickým návrhom rozvojových funkčných plÔch v území.

Variant strategického dokumentu UPN o Mad predstavuje envĺronmentálne vhodné rĺešenie rozvoja
obce s navrhnutými rozvojovými funkčnými plochami v nadväznosti na zastavané územie obce, a to v
riešení funkčného vyuŽitia plÔch: hlavne bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a výroby a
dopravno-technického riešenia.
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7. Informácia pre schval'ujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strateg ick'ých dokumentov.
Dotknutá verejnosť podľa $ 6a zákona je verejnosť, ktorá má záujem alebo môŽe mať záujem o prípravu
strategických dokumentov pred ich schválením.

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí
a)Íyzická osoba staršia ako 18 rokov
b) právnická osoba,
c) občianska inicĺatíva.

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy
a posudzovania vplyvov strategického dokumentu' a to aŽ do schválenia strategického dokumentu,
vrátane práva podať písomné stanovisko podľa $ 6 ods. 6' s 8 ods. 8, $ 12 ods. 2, účasti na
konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

V rámci procesu (pri oznámení' rozsahu hodnotenia, prerokovaní správy o hodnotení) posudzovania
vplyvov v zmysle zákona č' 2412006 Z' z' o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov strategickeho dokumentu ,,Uzemný plán obce Mad nebolo zo strany
dotknutej verejnosti (fyzickej a právnickej osoby a občianskej iniciatívy) doručené stanovisko oU Ds
podľa$6ods.6zákona.

Vll. Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatel'záverečnéhostanoviska

okresný úrad Životného prostredia Dunajská Streda, v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede.

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredie prostredie

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

V Dunajskej Strede dňa 15.02.2023
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