
 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

  

 

Číslo: 5257-10500/2023/Tit/371240106/KR-DSP-Z1                          v Nitre dňa 17. 03. 2023 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), 

na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného 

konania 
 

vydáva podľa ustanovenia  § 82  stavebného zákona rozhodnutie o užívaní stavby:   

 

„Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“ (ďalej len „stavba“) 

 

stavebníkovi:  Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o., 925 02 Dolné Saliby č. 1001, 

IČO: 36 260 878 
 

v prevádzke     „Farma ŽV Sziget“ 

 

v rozsahu: 

stavebných objektov: 

SO 01  Objekt na ustajnenie ošípaných 

SO 02  Objekt na ustajnenie ošípaných 

SO 03  Objekt na ustajnenie ošípaných 

SO 04  Objekt na ustajnenie ošípaných 

SO 05  Objekt na ustajnenie ošípaných 

SO 06  Objekt na ustajnenie ošípaných 
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SO 07  Príprava a sklad krmív 

SO 08  Príjem zvierat a koridor 

SO 09  Vyskladňovací objekt a koridor 

SO 10  Koridor z maštale SO 06 

SO 11  Likvidácia uhynutých zvierat a hygienická slučka 

SO 12  Príručný sklad 

SO 16  Sklad hnojovice s havarijnou vaňou 

SO 17  Hospodárska budova s kafilérnym boxom a skladom odpadov 

SO 18  Prečerpávacia šachta 

SO 19  Splašková žumpa 

SO 20  Izolovaná žumpa 

SO 21  Splašková žumpa 

SO 22  Izolovaná žumpa 

SO 23 Transformátorová stanica s areálovými NN rozvodmi a dieslovým 

agregátom 

SO 24 Mostová váha 

SO 25 Dezinfekčný brod 

SO 26 Dezinfekčný brod 

SO 27 Oplotenie 

SO 31  Izolovaná žumpa 

SO 32  Izolovaná žumpa 

 

 

katastrálne územie: Dolné Saliby 

na pozemkoch par. č.:  4236, 4237, 4238– reg. „E“ podľa LV č. 2451 

4239/1 – reg. „E“ podľa LV č. 1108 

4239/2 – reg. „E“ podľa LV č. 2323 

4247 – reg. „E“ podľa LV č. 1304 

4248 – reg. „E“ podľa LV č. 1122 

4249 – reg. „E“ podľa LV č. 2558 

4282/2 – reg. „E“ podľa LV č. 1295 

    4251/1 až 4251/12 – reg. „C“ bez LV 

 

Podľa Geometrického plánu G1-143/2023 majú nasledovné SO nové parcelné čísla: 

SO 06  Objekt na ustajnenie ošípaných – 4251/9 

SO 07  Príprava a sklad krmív - 4251/3 

SO 08  Príjem zvierat a koridor - 4251/15, 16, 17 

SO 09  Vyskladňovací objekt a koridor - 4251/18, 19 

SO 10  Koridor z maštale SO 06 - 4251/20 

SO 16  Sklad hnojovice s havarijnou vaňou - 4251/21 

SO 17  Hospodárska budova s kafilérnym boxom a skladom odpadov- 4251/2 

       

účel stavby: budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové 

poľnohospodárske budovy 

charakter stavby:  trvalá. 

 

 

a návrh zmeny vodnej stavby: 

v rozsahu stavebných objektov: 

SO 13  časť 1  Studňa s prečerpávacou stanicou a vodojemom 

SO 13   časť 2  Areálový rozvod vody a hydranty 
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SO 14    Areálová splašková odpadová kanalizácia 

SO 15    Technologická kanalizácia 

 

katastrálne územie: Dolné Saliby 

na pozemkoch par. č.:  4236, 4237, 4238– reg. „E“ podľa LV č. 2451 

4239/1 – reg. „E“ podľa LV č. 1108 

4239/2 – reg. „E“ podľa LV č. 2323 

4247 – reg. „E“ podľa LV č. 1304 

4248 – reg. „E“ podľa LV č. 1122 

4249 – reg. „E“ podľa LV č. 2558 

4282/2 – reg. „E“ podľa LV č. 1295 

    4251/1 až 4251/12 – reg. „C“ bez LV 

    Všetky stavby na LV č. 1021    

účel stavby: Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby – Ostatné 

inžinierske stavby, i. n. – Ostatné inžinierske stavby, i. n. 
charakter stavby: trvalá. 

 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, vydalo dňa 30. 12. 2021 rozhodnutie č. 14493/2021-5.1, 68274/2021 o schválení 

záverečnej správy  „Dolné Saliby – zdroj podzemnej vody HGS-2 pre prevádzku hospodárskeho 

dvora Sziget“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu úroveň 

hladiny podzemnej vody 105,97 m n.m. a celkové využiteľné množstvo podzemnej vody  čerpaním 

6,0 l.s-1 v kategórii B pre vrt HGS-2.  

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vydal vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 10610/2021/3 

CZ 45605/210/2021 zo dňa 23. 12. 2021, v ktorom súhlasí s povolením na odber podzemných vôd 

z vodného vrtu HGS-2, v k. ú. Dolné Saliby.  

 

Obec Dolné Saliby vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 380-001/2021-SÚ zo dňa 06. 12. 2021 

k predloženej projektovej dokumentácií stavby.  Zároveň Obec Dolné Saliby ako príslušný stavebný 

úrad oznámila listom č. 55-001/2022-SÚ zo dňa 14. 02. 2022, že na stavbu „Modernizácia 

hospodárskeho dvora Sziget“ podľa stavebného zákona nebude vydávať územné rozhodnutie. Obec 

Dolné Saliby ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 379-001/2021-SÚ súhlas podľa § 140b 

stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia 

špeciálnym stavebným úradom. 

  

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo záverečné 

stanovisko č. 2277/2021-1.7/pb, 367/2021, 368/2021-int. zo dňa 07. 01. 2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15. 07. 2021, v ktorom súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti: 

„Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“. 

  

 Stavba „Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“ je súčasťou prevádzky „Farma ŽV 

Sziget“  bola zrealizovaná bez stavebného povolenia. Inšpekcia vydala zmenu integrovaného 

povolenia, ktorej súčasťou bolo dodatočné stavebné povolenie na uvedenú stavbu, rozhodnutím 

č. 4880-5322/2023/Tit/371240106/Z1-DSP  zo dňa 03. 03. 2023.  
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 Podmienky  pre užívanie stavby: 

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.  

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení 

v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, 

podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu. 

3. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, 

životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.  

4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným 

kapacitám.  

5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať                               

s Inšpekciou. 

6. Dodržiavať súhlas Okresného úradu Galanta č. OU-GA-OSZP-2023/004303-002 zo dňa 

08. 03. 2023: 

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie doplnený prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany 

ovzdušia (vrátane riešenia mimoriadnych stavov),  

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie zmenu postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja 

znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tejto zmeny v súlade s vyhl. MŽP SR 

č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,  

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie návrh zmeny prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 

Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie 

prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného 

informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení, 

 Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia 

podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 

 

7. Prevádzkovateľ bude môcť užívať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného 

stavebného povolenia aj nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

 

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i e 
 
  

Stavebník: Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o., 925 02 Dolné Saliby 

č. 1001, IČO: 36 260 878 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zastúpený spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. 

podal dňa 26. 01. 2023  návrh na uvedenie stavby: „Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“ 

do užívania. Stavba  je súčasťou prevádzky „Farma ŽV Sziget“.  

 

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu stavby - žiadosť o vydanie povolenia 

na užívanie stavby „Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“  a  v súlade s ustanovením § 80 

ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania, obcí a dotknutým orgánom štátnej správy 
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listom číslo: 5257-4529/2023/Tit/371240106/KR-DSPZ1 zo dňa 06. 02. 2023 začatie kolaudačného 

konania a súčasne nariadila na deň 28. 02. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu s vyšším počtom účastníkov konania, 

oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a preto bolo oznámené účastníkom 

konania v zmysle  § 26 zákona o správnom konaní verejnou vyhláškou a bolo zverejnené po dobu 

15 dní na úradnej tabuli – na webovej stránke Inšpekcie (www.sizp.sk) v termíne od 06. 02. 2023 

do 22. 02. 2023 a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) v termíne od 06. 02. 

2023 do 22. 02. 2023. 15. deň tejto lehoty bol dňom doručenia. 

Zároveň Inšpekcia zaslala MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, listom č. 5257-

6031/2023/Tit/371240106/KR-Z1DSP zo dňa 15. 02. 2023 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 

podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona. 

 

  Ústneho pojednávania sa zúčastnil stavebník, zástupcovia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Galante, starosta obce Dolné Saliby, stavebný úrad a zástupcovia Okresného 

hasičského a záchranného zboru v Galante Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu 

o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).  

 

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované 

odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii. Na základe preskúmania predložených 

dokladov a miestnej obhliadky stavby stavebný úrad skonštatoval, že skutočné prevedenie stavby 

ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti. 

 

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať 

po predložení nasledovných dokladov: 

˗ vyjadrenia Okresného úradu Galanta, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 

99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,  

˗ záväzné stanovisko MŽP SR, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvu na životné prostredie, 

˗ kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave, 

˗ kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante, 

˗ záväzného stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Galante, 

˗ Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante, 

˗ Súhlas orgánu ochrany ovzdušia Okresného úradu Galanta na uvedenie zdroja znečisťovania 

ovzdušia do prevádzky, 

˗ projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia potvrdená zhotoviteľom prác (Bauer Technics 

– technológia, Aquaflot – voda, Merkanta – flexibazén), 

˗ protokol o vykonaní tlakovej skúšky – vodovod (vnútorný a vonkajší vodovod). 

 

Stavbu však prevádzkovateľ bude môcť užívať až po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného 

stavebného povolenia aj nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú 

uložené v spise. 

 

Inšpektorát práce Trnava, listom č. BOZP/KON/BEZ/2023/133 zo dňa 27. 02. 2023 doručil 

dňa 27. 02. 2023 na Inšpekciu Oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní. Inšpektorát 

práce Trnava listom oznámil, že Inšpektorát práce Trnava sa nezúčastní predmetného kolaudačného 

http://www.sizp.sk/
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konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci k  predmetnej stavbe.  

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal (listom č. OU-GA-

OSZP-2023/003379-002 zo dňa 03. 02. 2023) Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona 

o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Vzhľadom k tomu, že predložené 

doklady potvrdzujú odovzdanie odpadov z realizácie stavby, subjektom oprávneným podľa zákona 

o odpadoch, OU  nemá pripomienky z hľadiska odpadového hospodárstva ku kolaudácii tejto 

stavby.  

  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante vydal listom 

č. RÚVZGA/OPPL/400/1147/2023 zo dňa 03. 03. 2023 záväzné stanovisko ku kolaudácií 

predmetnej stavby, ktoré bolo kladné, bez pripomienok. 

  

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie doručilo dňa 08. 03. 2023 záväzné stanovisko č.  7483/2023-11.1.1/pb, 

14947/2023 zo dňa  06. 03. 2023, v rámci ktorého MŽP SR konštatuje, že návrh stavebníka 

na vydanie rozhodnutia na uvedenie stavby „Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“ 

do užívania ako súčasti prevádzky „Farma ŽV Sziget“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 2277/2021-1.7/pb, 367/2021, 368/2021-int. zo dňa 07. 01. 2021, jeho podmienkami, 

opravou zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení záverečného stanoviska č. 2277/2021-1.7/pb, 

37818/2021 zo dňa 08. 07. 2021 a opravou zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení 

záverečného stanoviska č. 2277/2021-1.7/pb, 41749/2021 zo dňa 27. 07. 2021. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

ovzdušia vydal (listom č. OU-GA-OSZP-2023/ 004303-002 zo dňa 03. 02. 2023) súhlas na užívanie 

veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia s pripomienkami: 

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie doplnený prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany 

ovzdušia (vrátane riešenia mimoriadnych stavov),  

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie zmenu postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja 

znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tejto zmeny v súlade s vyhl. MŽP SR 

č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,  

 Do 30. 04. 2023 predložiť na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie návrh zmeny prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 

Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie 

prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného 

informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení, 
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 Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia 

podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala podmienky súhlasu v bode 6. tohto rozhodnutia. 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vydala listom č. 107/2023 zo dňa 

08. 03. 2023 záväzný posudok, v ktorom súhlasí s predloženou dokumentáciou skutočného 

vyhotovenia ku kolaudačnému konaniu. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante zaslalo listom č. ORHZ-GA1-

2023/000082-002 zo dňa 09. 03. 2023 stanovisko na účely kolaudácie stavby, v ktorom súhlasí 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti bez pripomienok. 

 

Dňa 13. 03. 2023 predložil prevádzkovateľ Inšpekcii posledné požadované doklady a to: 

tlakovú skúšku vodovodného potrubia podľa STN 73 6660, preplach a dezinfekcia vodovodného 

potrubia podľa STN 73 6660 a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia potvrdenú 

zhotoviteľom prác (Bauer Technics – technológia, Aquaflot – voda, Merkanta – flexibazén), 

 

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov 

štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného 

povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby 

nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom  

vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych 

poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.   

 

 
 

P o u č e n i e 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra: 

a) účastník konania podľa ustanovenia § 53 a ustanovenia § 54 správneho zákona do 15 dní 

odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia, 

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní 

odo dňa zverejnenia rozhodnutia.    
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

  

Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                                                                                                            riaditeľ                                                                                                                                     

 

 

Doručí sa: 

Účastníkovi konania:  

1. Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o., 925 02 Dolné Saliby č. 1001 doručiť na 

adresu splnomocneného zástupcu EKOS PLUS, s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava 

Vlastníci pozemkov: 

2. CZANIK Jozef r. Czanik, č. 159, 925 42 Trstice 

3. CZANIK Pavol r. Czanik, č. 224, 925 42 Trstice 

4. CZANIK Tomáš r. Czanik,  č. 159, 925 42 Trstice  

5. DEÁK František– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

6. DÓRA Štefan– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

7. Drobný František r. Drobný Ing., Ul. Gábora Steinera 1917/54, 917 01 Trnava 

8. Goldberger Pavol r. Goldberger, Kráľovská 2551/4G, Šaľa, PSČ 927 01 

9. Halák Peter r. Halák Ing., Jána Stanislava 28, 841 05 Bratislava 

10. Haláková Rozália r. Lénártová Ing., Romanova 1679/27, 851 02 Bratislava 

11. HOVORKA Michal– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

12. JUHOSOVÁ Helena r. Szabová, č. 113, 925 02 Dolné Saliby 

13. KAJOSOVÁ Estera– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

14. KAJOŠ Karol– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

15. KAJOSOVÁ Júlia, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

16. KARIKOVÁ Terézia r. Kürtiová, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

17. KÁZMÉROVÁ Alžbeta r. Szabová, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

18. KELECSÉNYIOVÁ Georgína r. TAKÁCSOVÁ, č. 680, 924 03 Matúškovo 

19. KESZELIOVÁ Terézia r. LENARTOVÁ, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

20. KEŠJAROVÁ Anna r. Lóciová, Alžbetin Dvor 114, 900 42 Miloslavov 

21. Kmeťko Štefan, 925 02 Dolné Saliby v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

22. KMEŤKOVÁ Zuzana r. Kerecsényiová, v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

23. KONTÁROVÁ Katarína, č. 715, 925 03 Horné Saliby 

24. LÉNART Baltazar, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

25. LÉNÁRT Alexander, č. 295, 925 02 Dolné Saliby 

26. LÓCZI Ján r. Ačai, č. 152, 925 02 Dolné Saliby 

27. Mézes Koloman r. Mézes, Székely u. 157, 908 72 Závod 

28. NAGYOVÁ Justína r. PANCZOVÁ, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

29. Obec Horné Saliby, Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby 

30. PANCZA Ľudovít, č. 286, 925 02 Dolné Saliby– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 

Bratislava 11 

31. PATÓCS Dezider, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

32. PATÓCSOVÁ Terézia r. SZABOVÁ, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

33. PETES Dezider– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

34. PINTÉR Gašpar– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 
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35. PINTÉR Štefan– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

36. PIPÍŠ Peter Štefan, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

37. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

38. Strapák Štefan r. Strapák, Palkovičova 226/3, 8/11 07 Bratislava 

39. SZABÓ Alexander– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

40. SZABÓ Koloman, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

41. SZABÓ Ľudovít– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

42. SZABÓ Štefan– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

43. SZABÓ Zigmund– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

44. SZABOVÁ Estera– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

45. SZABOVÁ Terézia, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

46. SZABOVÁ Vilma, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

47. SZABOVÁ Viola, – v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

48. SZIGLOVÁ Mária r. Lénártová– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

49. ŠOLTÉS Štefan– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

50. Udvaros Borbála r. Udvaros, č. 813, 925 81 Diakovce 

51. VÁCZIOVÁ Etela r. Szabo– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

52. ZSALKOVICS Alexander– v správe SPF, Búdková 36, 817  47 Bratislava 11 

53. ZUZÁKOVÁ Eleonóra r. Klučková JUDr., Esterházyovcov710/5, 924 01 Galanta 

 

Obci (po právoplatnosti rozhodnutia): 

54. Obec Dolné Saliby – obecný úrad, Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia): 

55. Obec Dolné Saliby – stavebný úrad, Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby 

56. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné  prostredie, Nová Doba 1408/31,  924 

36 Galanta 

-   štátna vodná správa 

- štátna správa ochrany ovzdušia 

- štátna správa odpadového hospodárstva 

- štátna správa ochrany prírody a krajiny 

57. Okresný úrad  Galanta, Odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31,  924 36 Galanta 

58. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta 

59. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ul. 1607/10, 924 

01 Galanta 

60. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava 

61. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 01 

Galanta  

62. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Pieštany, Nábrežie I. Krasku č. 

3/834, 921 80 Piešťany 

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

64. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 92425 Galanta 

65. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 

35/1, 812 35 Bratislava 

66. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
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67. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava 

68. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

69. SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 841 13 Bratislava 

70. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

71. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

72. SLOVAK Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

73. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 925 11 Bratislava 26 

74. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

 

Prizvaní projektanti: 

75. Ing. Róbert Renczés, STATIX s.r.o., Malá č. 656, 929 01 Malé Dvorníky  

76. Ing. Dušan Ondrejka, PRONSTAV Zlaté Moravce, doručiť na adresu splnomocneného 

zástupcu STATIX s.r.o. 

77. Ing. Jozef Kovács, HI TECH Elektro s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, doručiť 

na adresu splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

78. Ing. Marián Mikloš, MIPRO s.r.o., Nevädzova 6F, 821 01 Bratislava, doručiť na adresu 

splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

79. Ing. Marek Szelle, TZB Projekting, Báč 119, 930 30, doručiť na adresu splnomocneného 

zástupcu STATIX s.r.o. 

80. Ing. Arch. František Ondrejka, STARCH s.r.o., Agátová 848, Partizánske 4, doručiť na 

adresu splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

81. Milan Tomiš, Horná 1422/18, 958 03 Partizánske, doručiť na adresu splnomocneného 

zástupcu STATIX s.r.o. 

82. Alexander Madový, Elektrosystem AM, spol. s r.o., 925 02 Dolné Saliby, doručiť na adresu 

splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

83. Bc. Zoltán Sándor, Veterná 14, 931 01 Šamorín, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu 

STATIX s.r.o. 

84. Ing. Štefan Domankuš, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

85. Ing. Bohuš Malík, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

86. Ing. Peter Hrapko, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu STATIX s.r.o. 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená § 26 zákona o správnom 

konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, pričom 15. 

deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce 

po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu. 

 

   

• Obec Dolné Saliby  – úradná tabuľa 

 

 

      Vyvesené dňa ......................................           Zvesené dňa ..................................... 
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      pečiatka a podpis                                                                pečiatka a podpis 

 

 

 

• Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra – úradná tabuľa 

 

 

      Vyvesené dňa .......................................          Zvesené dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

      pečiatka a podpis                                                                pečiatka a podpis 

 


