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O B E C   L U Ž I A N KY   
Rastislavova 266, Lužianky 

 
Č.j. 2918/2019-634-03-Žá      Lužianky dňa  08.08.2019 
 
 
Vec: ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica – žiadosť 
o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením  

 
R O Z H O D N U T I E  

         
Obec Lužianky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 

úrad“) v zmysle ust. § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a ust. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti o vydanie rozhodnutia 
na zmenu stavby pred dokončením  v zmysle ust. § 62, § 63 a § 68 stavebného zákona, ust. § 
11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“), podanej dňa 
14.06.2019 spoločnosťou ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o., so sídlom Kasárenská 1594/49, 
905 01 Senica, zastúpená splnomocneným zástupcom RENI, spol. s r.o., so sídlom Krátka 2, 
949 01 Nitra (ďalej len „stavebník“), vydáva v zmysle ust. § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom  konaní (ďalej len „správny poriadok“), ust. § 66 a § 68 ods. 2 stavebného zákona 
rozhodnutie, ktorým zmenu stavby „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ -
Strategický park Nitra-  pred jej dokončením 

 
p o v o ľ u j e 

 
 
v rozsahu stavebných objektov: 
 

- SO 01.1 Výrobná hala 
- SO 01.2 Výrobná hala 
- SO 01.3 Výrobná hala 
- SO 01.4 Výrobná hala 
- SO 01.5 Výrobná hala 
- SO 01.6 Výrobná hala 
- SO 01 výrobná hala je navrhnutá ako jednopodlažný objekt. Rozdelená je do 6 

fáz/stavebných objektov (SO01.1-SO01.6), pričom rozmerové usporiadanie 
a umiestnenie objektov je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Rozdelenie je na 
jednotlivé prevádzky – priestor lisovne s výrobnými linkami a časťou haly pre 
skladovanie. Výrobná hala je dispozične rozdelená do niekoľkých funkčných celkov – 
logistický priestor, sklady cievok, výrobný priestor a sklady výrobkov. V hale sú 
umiestnené tri hygienické vstavky s WC priestormi pre mužov a ženy a s upratovacími 
miestnosťami. Umiestnenie vstavkov je navrhnuté z hľadiska splnenia dobehových 
vzdialeností po ploche výrobného objektu a nenarušenia prevádzky výroby. Výšková 
úroveň je udávaná v úrovni Balt p.v. ±0,000= 143,50 mnm. Bpv. Celkové rozmery haly 
sú 181,00 x 143,42. Atika objektu je v troch výškových úrovniach nasledovne: od osi A-
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B je výška atiky +13,5m. Od osi B-E je výšková úroveň +17,8 m a od osi E-G je výšková 
úroveň +11,00 m. Objekt je zastrešený plochou strechou so sklonom 3%. Súčasťou 
1.Fázy sú aj nosné prefabrikované konštrukcie ,medzi osami 4-5 a 8-9 medzi osami A-B 
vrátane strešného plášťa. V ďalších fázach / 4. a 5./ budú zrealizované základové 
nosníky, podlaha a opláštenie. Zmena sa týka otočenia spádovania strechy, os D a G – 
nahradenie oceľových stĺpov prefa stĺpmi. Na osi 1 a 4 pribudla brána. Na osi 16 sa 
zrušila brána. Na osi 14 sa zrušili exteriérové dvere. Zmena stavebného objektu sa 
ďalej týka zmeny počtu požiarnych rebríkov, počtu, rozmerov a tvaru svetlíkov, polohy 
a počtu strešných vpustí. V mieste ohraničenia jednotlivých fáz budú použité dočasné 
konštrukcie, brány a dvere. Po výstavbe ďalších fáz budú dočasné konštrukcie – steny 
zdemontované, tak aby bol umožnený voľný technologický tok. 

 
- SO 02.1 Administratívna budova – 1. NP – 1. Fáza 
- SO 02.2 Administratívna budova – 2. NP – 2. Fáza 
- Zmena stavebného objektu SO 02 Administratívna budova spočíva v zmene materiálu 

interiérových stien v SO 02 os 1 a E, v nadstavbe stavebného objektu o 1 podlažie, 
a s tým spojené rozdelenie stavebného objektu na dve fázy, nasledovne: SO 02.1 – 
1.NP – 1.Fáza, SO 02.2 – 2.NP – 7.Fáza. Zasadacia miestnosť v strede objektu SO 02 
bola zrušená. Zmena stavebného objektu sa ďalej týka doplnenia schodiska a výťahu, 
zmeny výškovej úrovne stavebného objektu, zmeny zvislých nosných konštrukcií 
oceľové stĺpy, nosná konštrukcia 2. NP je oceľová konštrukcia (trapézový plech). 
Administratívna budova je navrhnutá ako dvojpodlažný objekt. Administratívna budova 
má obdĺžnikový pôdorys rozmerov 24,8 x 20,8m a výška atiky je +9,45. Objekt je 
zastrešený plochou strechou so sklonom 3%. Na 1. NP – 1. Fáza budú kancelárie pre 
THP pracovníkov, sociálne zariadenia, jedáleň a schodisko s výťahom pre 
zamestnancov. Na 2. NP – 2. Fáza bude galéria, open – space, kancelárie, kuchynka, 
hygienické zariadenia. Dispozičné riešenie administratívneho objektu vychádza z 
potrieb investora, kde bola dodržaná požiadavka na možnosť realizácie objektu v dvoch 
fázach tzn. možnosť rozšírenia objektu do poschodia pri rozšírení výroby.  V 
administratívnom objekte je v strednej časti uprostred dispozície situovaný vstup s 
recepciou a s chodbou vedúcou do haly. Táto chrbticová komunikácia funkčne 
rozdeľuje priestor s open space a kanceláriami a priestor s jedálňou, kuchyňou, 
sociálnym zázemím vrátane WC pre invalidov, technickými miestnosťami, čajovou 
kuchynkou a výrobnou kanceláriou. Pozdĺž tejto chodby sú navrhnuté z obidvoch strán 
3 zasadacie miestnosti. V strede objektu bude osadené schodisko a výťah. Z tohto 
dôvodu bude pripravené zníženie podlahy pre dojazd výťahu, ktorý bude zakrytý.  

- SO 03 Sklad šrotu 
- Objekt má obdĺžnikový pôdorys rozmerov cca. 32,22m x 25,45m. Výška  (po atiku) je 

+9,750m. Vnútorná výška (po väzník) je +7,375m. Objekt je jednopodlažný, zastrešený 
plochou strechou so sklonom 3%. Nosný systém objektu je tvorený priestorovou 
prútovou sústavou s betónovými prefabrikovanými votknutými stĺpmi do hlavíc. Strešná 
konštrukcia je tvorená  sústavou betónových prefabrikovaných väzníkov (bezväznicová 
konštrukcia). Väzníky sú navrhnuté ako sedlové tvaru ,,I“ vysoké 1,845m s rozpätím 
32,0m v rastri 6,0m-6,65m. Väzníky sú kĺbovo uložené do stĺpov. Rozloženie a rozmery 
jednotlivých stĺpov sú zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. Súčasťou haly sú 
oceľové konštrukcie strešného zavetrenia, ktorých prierezy a rozmery sú v priloženom 
statickom výpočte. Hala je založená hĺbkovo na pilótach s hlavicami. Mrazovky budú 
prefabrikované sendvičové panely. Opláštenie objektu sa realizuje až po zrealizovaní 
oceľového strešného zavetrenia. Zmena stavebného objektu spočíva v osi H a K – 
nahradenie oceľových stĺpov prefa stĺpmi. Na osi 4 pribudol hygienický vstavok. 

- SO 04 Technický prístavok a šatne 
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- Je navrhnutý ako dvojpodlažný objekt. Na 1.N.P. sa nachádzajú technické miestnosti 
a miestnosť prvej pomoci. Na 2.N.P. sa nachádzajú priestory šatní pre mužov a ženy 
vrátane sociálnych zariadení. Objekt má obdĺžnikový pôdorys rozmerov 22,53 x 24,45m 
a výška atiky je +10,500. Objekt je zatrešený plochou strechou so sklonom 3%.Jedná 
sa o samostatne stojacu dvojpodlažnú budovu technického zázemia výroby, pristavenú 
zo severovýchodnej strany k výrobnej hale SO 01 (osi E-D/4), a z juhozápadnej strany k 
SO 03 (os E/1-4) skladu šrotu, ale od ktorých je staticky nezávislá. V objektoch sú 
umiestnené priestory nevyhnutného technického vybavenia pre prevádzku haly. V 
objekte je umiestnený priestor kompresorovne, trafostanice so suchými transformátormi, 
príručný sklad olejov so skladovaným objemom cca 3,5 m3, rozvodňa PO, plynová 
kotolňa, rozvodne, a miestnosť prvej pomoci. Na poschodí sa nachádzajú šatne 
zamestnancov vrátane sociálnych zariadení. Zmena stavebného objektu spočíva 
v zväčšení osových rozmerov z 21 x 18 m na 24,7 x 18 m (modulové rozmery), 
v zrušení stĺpov na osi L´ (stena medzi SO 03 a SO 04), v zmene materiálu 
interiérových stien v SO 04 2. NP os 11´, v zmene konštrukcie strechy v objekte –
z betónovej nosnej konštrukcie na trapézový plech, zmena skladby strešného plášťa –
z minerálnej vlny na kombinácia EPS a minerálna vlna. 

- SO 06 Vrátnica 
- Vrátnica je prízemný objekt umiestnený pri vjazde do areálu. Vrátnica bude slúžiť ako 

pracovisko ochrany závodu a zázemie pre vodičov. Objekt vrátnice pozostáva z dvoch 
obdĺžnikov, ktoré sú navzájom prepojené sklenenou markízou. Pôdorysný rozmer 
14,97x8,6m. Zmena stavebného objektu ďalej spočíva v zmene tvaru prestrešenia – 
priestoru medzi murovanými časťami, konštrukcie strechy z predpätého panela na 
trapézový plech a zmene spádovania strechy.  

- SO 07 Cestná váha 
- Navrhnutá je prefabrikovaná cestná váha. Cestná váha je zapustená do zeme, to je že 

horná hrana váhy je v úrovni cesty. Okolo váhy je navrhnutá drenáž. Cestnú váhu je 
potrebné uzemniť. Je oddilatovaná od komunikácie. Výkopové práce budú realizované 
od úrovne HTÚ. Výkopy budú realizované ako otvorené, príp. pažené. 

- SO 08 Prístrešok pre bicykle 
- Otvorený prístrešok pre bicykle a mopedy je umiestnený v blízkosti parkoviska pre 

osobné autá. Prístrešok je zložený z dvoch typových prístreškov osadených pri sebe. 
Prístrešok je navrhnutý ako čiastočne otvorený, s oceľovou konštrukciou a prekrytý 
trapézovým plechom. Pôdorysný rozmer objektu 5,06x4,6m. Výška objektu je + 2,35 m. 
Prístrešok je oceľová konštrukcia trovená nosnou konštrukciou, výplňou bočných rámov 
polykarbonátom a strešnými trapézovými plechy. Povrchová úprava jednotlivých dielov 
je žiarovým pozinkovaním. Prístrešok je pomocou oceľových kotiev pripevnený k 
betónovým základovým pásom v zemi. Prístrešok je dodávaný v rozobranom stave. 

- SO 13 Oplotenie 
- V rámci SO 13 Oplotenia, bude vybudované oplotenie riešeného lisovacieho závodu na 

výrobu dielov pre automobilový priemysel. Vstup do areálu bude posuvnou bránou pre 
automobilovú dopravu a turniketmi pri vrátnici pre peších. Turnikety nie sú súčasťou 
oplotenia. Oplotenie je navrhnuté systémové zo zváraných panelov výšky 3,0m s 
jednokrídlovou posuvnou samonosnou elektricky ovládanou bránou dĺžky 11m, výšky 
3m a jednokrídlovou bránkou dĺžky 3,1m, výšky 3m. Oplotenie je zo stĺpikov, kotvených 
do betónového základu. Oplotenie na juhovýchodnej strane výšky 3,0m je osadené na 
opornom múre.  Areálové oplotenie bude opatrené žiarovým pozinkovaním + 
vysokopriľnavým plastom, farba čierna RAL 9005.  Brány sú navrhnuté s povrchovou 
úpravou pozink + polyuretánová farba čierna RAL 9005. Zvárané panely budú so 
stĺpikmi prepojené pomocou predpripravenej nitovacej matice v stĺpiku a systémovej 
vodivej spojky a následne na určenom mieste prepojené na uzemňovaciu sieť. 
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Doplnená vetva dočasného oplotenia na južnej strane areálu pre realizáciu určitých fáz 
výstavby.  

- SO 25 Sadové úpravy 
Po realizácii 1.fázy bude zatrávnená plocha pozdĺž južnej a východnej fasády objektu 
SO01 a v okolí dočasnej komunikácie. Pred realizáciou jednotlivých stavebných 
objektov SO01.2 – SO01.6 / 2- 6.fázy sa odstráni zatrávnená plocha v mieste 
dotknutých výstavbou jednotlivých fáz. Návrh zelene oploteného areálu pre novú stavbu 
závodu vychádza z podmienok daného stanovišťa. Návrh sadových úprav zapojuje 
priemyselné budovy čo najprirodzenejším spôsobom do terénu, odcláňa ich od okolia a 
spríjemňuje prostredie. Výsadby stromov budú navrhnuté v súvislých pásoch alebo 
skupinách, kríky vysadené do ucelených plôch tak, aby hmota zelene tvorila protiváhu 
budov, zmäkčovala ich strohosť a v neposlednom rade bola minimalizovaná následná 
starostlivosť a údržba.    
Návrh zelene areálu vychádza z prírodných a klimatických podmienok daného 
stanovišťa. Výsadby budú riešené v nadväznosti na nové objekty a najbližšie okolie. 
Zeleň je koncipovaná tak, aby splňovala funkčné a estetické hľadiská, tzn. zlepšovanie 
mikroklimatických podmienok, znižovanie prašnosti a hluku, poskytovanie tieňa.  
Priestorové usporiadanie jednotlivých hmôt zelene je obmedzené rešpektovaním trás 
inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem. Rešpektuje všetky technické a 
bezpečnostné požiadavky. Nesmie obmedzovať bezpečnosť dopravy alebo brániť 
rozhľadu do križovatky.  Areál, ktorý je predmetom riešenia týchto sadových úprav je 
oplotený. Hlavné sadové úpravy budú realizované pozdĺž oplotenia na východnej strane 
areálu. Budú tu vytvorené oživujúce plochy zelene v skupinách a líniách, zostavené zo 
stredne vysokých stromov, listnatých a ihličnatých a farebne výrazných kríkov. Táto 
zeleň bude mať funkciu pohľadovej clony. Parkovisko osobných vozidiel bude osadené 
vhodnými stromami s guľovitou korunou. Pred administratívnou budovou bude 
navrhnutá plošná výsadba výrazných stredne vysokých kríkov s ozdobnými kvetmi a 
plodmi alebo s farebným olistením. Dominantným prvkom budú solitérne menšie 
okrasné stromy. Pri vrátnici budú osadené veľké betónové nádoby na mobilnú zeleň. 
Trvalá výsadba bude zložená z nižších druhov skalníkov, japonských javorov a jalovcov. 
Podľa ročného obdobia bude výsadba doplnená cibuľovinami, letničkami alebo 
vresovcami. Všetky neosadené a nezastavané plochy budú zatrávnené. Trávnik bude 
založený klasickým spôsobom – výsevom. Budú použité vhodné zmesi – trávna zmes 
parková. 
SO 26 Hrubé terénne úpravy 

- V rámci HTÚ dôjde najskôr k odstráneniu trávnej mačiny. Vyrastené dreviny sa na 
pozemku nenachádzajú.  V rámci stavby nie sú požiadavky na výrub drevín. Bude 
vykonaná skrývka ornice v hrúbke 0,4m. Násyp pod halou: Po odťažení ornice bude 
báza násypu prehutnená na hodnotu 100PS, následne bude na povrch položená 
separačná geotextília KORTEX GTPP 14/14, potom bude vykonaná vrstva z štrkodrviny 
0/125 v hrúbke vrstvy 0,5m s požiadavkou Edef,2 ≥ 60 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 <2,6. 
Táto vrstva bude slúžiť ako východisková pre vykonanie štrkových pilót o priemere 
600mm a dĺžky 5,5m vyplnené štrkovou frakciou 8/32. Potom bude vrstvený násyp zo 
štrkodrviny 0,/125 vo vrstvách max 0,4m do výšky 143.14 m.n.m. Na pláni HTÚ pod 
halou je požadované minimálne požiadavkou Edef,2 ≥ 130 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 
<2,2. Násyp pod komunikáciami: Po odťažení ornice budú vykonané stabilizácie zemín 
hydraulickým spojivom v hrúbke 0,4m- Edef,2 ≥ 45 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 <2,5 
Následne bude vrstvený násyp zo štrkodrviny po vrstvách min 0,4m. Na pláni HTÚ je 
požadovaný násyp, bude prehutnený na hodnotu. Následne bude na povrch položená 
separačná geotextília KORTEX GTPP 14/14, potom bude vykonaná vrstva zo 
štrkodrviny 0/125 v hrúbke vrstvy 0,5m s požiadavkou Edef,2 ≥ 60 MPa, pomer 
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Edef,2/Edef,1 <2,6 na túto vrstvu. Potom bude vrstvený násyp zo štrkodrviny 0,/125 vo 
vrstvách max 0,4m do výšky 143.14 m.n.m. Na pláni HTÚ pod halou je požadované 
minimálne požiadavkou Edef,2 ≥ 130 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 <2,2. V rámci HTÚ 
bude potrebné doplniť na projektovaných miestach vibropilóty. Taktiež budú 
zrealizované násypové práce pre komunikáciu obchádzajúcu halu podľa pôvodnej 
dokumentácie. Tento násypový materiál sa odkope a použije pre násyp pod 
komunikáciu v novej polohe.  Vzhľadom na rozmery blokov je potrebné uvažovať v časti 
výkopu s pažením.  Výkopové práce pre bloky je potrebné realizovať vzhľadom na 
hĺbku výkopu v suchom počasí pri dodržaní bezpečnostných predpisov. Pre prípad 
podzemnej vody bude potrebné urobiť tesnú stavebnú jamu a steny zabezpečiť 
oceľovými štetovnicami, ktoré bude potrebné zatĺcť do nepriepustného ílovitého 
podložia. Jedná sa o stavebnú jamu pre osadenie prečerpávacej šachty dažďovej 
kanalizácie. Steny výkopu stavebnej jamy pre osadenie retenčných nádrží dažďovej 
kanalizácie s dnom výkopu na kóte 138,51m.n.m., budú svahované, so sklonom svahu 
1:1 (prípadne s úpravou sklonu podľa skutočného geologického zloženia výkopu). 
Okolo svahu stavebnej jamy sa zrealizuje oplotenie výšky 1m nad terén, pozostávajúce 
zo stĺpikov a pásky. Rozsah HTÚ je zrejmý zo situácie a priečnych rezov 
 
 

Jedná sa o  výstavbu  nového závodu  - lisovne na lisovanie automobilových dielov za studena. 
Závod je navrhovaný  v strategickej priemyselnej zóne Nitra sever v katastrálnom území 
Lužianky,  v tesnom susedstve areálu firmy Gestamp Nitra. Hlavným výrobným objektom 
závodu budú výrobné haly, kde bude umiestnená technológia lisovania oceľových a 
hliníkových plechov za studena prostredníctvom tandemových liniek.  Jedná sa o automatický 
alebo poloautomatický proces.  
Projekt rieši novostavbu výrobnej (lisovacej) a skladovej haly s nevyhnutným technologickým a 
administratívnym vybavením.  Architektonické riešenie je v súlade s využitím stavby a 
požiadavkami investora, plne rešpektuje priestorové nároky technológie. K výrobnej 
a skladovej hale prislúchajú prístavky technologického vybavenia, skladu šrotu a 
administratívy, prístrešky pre príjem materiálu, pre skladovanie oceľových paliet a pre expedíciu 
hotových výrobkov.  
Predmetom tohto stavebného konania je zmena uvedenej stavby pred jej dokončením 
v rozsahu, ktorý zadefinoval stavebník vo svojej žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene stavby 
pred jej dokončením na základe vývoja projektu a požiadavok investora.  
 
Katastrálne územie:  Lužianky 
Druh a účel povoľovanej stavby: zmena stavby pred dokončením - pozemná priemyselná 
stavba, lisovňa automobilových dielov, inžinierske stavby, administratívna budova  
Charakter stavby: trvalá 
Parcelné čísla pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená:  
 
na pozemku parcelné číslo KN-C: 2858/3 – vlastník pozemku Gestamp Nitra, s.r.o., Dvořákovo 
nábrežie 4, 811 02 Bratislava. Stavebník má k uvedenému pozemku iné právo podľa ust. § 139 
ods. 1 písm. a) stavebného zákona na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 28.06.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.10.2018. 
  
Projektant stavby: VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava 
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky 
Termín začatia výstavby: po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia 
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Územné rozhodnutie  sa v zmysle ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje,  
keďže stavba sa nachádza v uzavretom priestore už existujúcej stavby strategického parku, na 
ktorú sa v zmysle ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje (stavba 
sa nachádza na podnikovom pozemku určenom na realizáciu významnej investície 
„Vybudovanie strategického parku„ vrátane pozemkov na realizáciu súvisiacich a doplnkových 
stavieb a zariadení v území,   t.j. na pozemkoch uvedených v osvedčení Ministerstva 
hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13.07.2015, v osvedčení  Ministerstva 
hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22.07.2015 a osvedčení Ministerstva 
hospodárstva SR č. 08806/2017-4220-10455 zo dňa 27.02.2017 vydaných podľa zákona č. 
175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom sa stavbou nemení 
vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. 
 
Na stavbu „Steel service center Gonvauto Nitra“ bolo vydané  dňa 20.06.2018 rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2018/016253, Okresným úradom Nitra, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2018 
v spojení s rozhodnutím o odvolaní, vydaným Okresným úradom Nitra, odbor opravných 
prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 
17.09.2018 (ďalej ako „Rozhodnutie zo zisťovacieho konania“ a „Rozhodnutie o odvolaní“).  
 
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra vydal dňa 06.08.2019 
záväzné stanovisko, v ktorom sa konštatuje, že návrh na začatie stavebného konania – 
konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI 
Nitra“ v rozsahu stavebného objektu SO 01.1 Výrobná hala – 1. fáza, SO 01.2 Výrobná hala – 
2. fáza, SO 01.3 Výrobná hala – 3. fáza, SO 01.4 Výrobná hala – 4. fáza, SO 01.5 Výrobná 
hala – 5. fáza, SO 01.6. Výrobná hala – 6. fáza, SO 02.1 Administratívna budova – 1. NP – 1. 
fáza, SO 02.2 Administratívna budova – 2. NP – 7. fáza, SO 03 Sklad šrotu, SO 04 
Technologický prístavok a šatne, SO 06 Vrátnica, SO 07 Cestná váha, SO 08 Prístrešok pre 
bicykle, SO 13 Oplotenie, SO 25 Sadové úpravy, SO 26 Hrubé terénne úpravy je v súlade 
s Rozhodnutím zo zisťovacieho konania. 
 
Účastníkmi stavebného konania – konania o zmene stavby pred dokončením sú v zmysle ust. 
§ 59 stavebného zákona: vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb ako aj susedných pozemkov 
a stavieb, stavebník, projektant, a tí ktorí boli účastníkmi v zisťovacom konaní, ktoré bolo 
vedené Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra a právoplatne 
ukončené Rozhodnutím zo zisťovacieho konania.  
 
Účastníkmi stavebného konania – konania o zmene stavby pred dokončením sú v zmysle ust. 
§ 59 stavebného zákona: 
 

1. ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, zastúpená 
splnomocneným zástupcom RENI, spol. s r.o., Krátka 2, 949 01 Nitra 

2. Gestamp Nitra, s. r. o., Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
3. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava 
4. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava  
5. ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica 
6. Obec Lužianky, Obecný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
7. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00  Bratislava 
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8. Roman Cerulík, Štefánikova tr. 59, 949 01 Nitra 
 
Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa stanovujú tieto záväzné podmienky : 
1. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v 

stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Lehota na dokončenie celej stavby vrátane povolenej zmeny sa stanovuje na 2 roky od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

3. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred 
uplynutím tohto termínu o jeho predĺženie. 

4. S uskutočňovaním zmeny stavby nemožno začať skôr, kým toto povolenie nadobudne 
právoplatnosť.  

5. Dodržať podmienky uvedené v stavebnom povolení č. 1300/2018-4131-02-Žá zo dňa 
29.01.2019 (právoplatné dňa 23.04.2019). 

6. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný prizvať správcov  všetkých 
podzemných vedení a podzemných telekomunikačných  sietí k ich vytýčeniu. 

7. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť všetky doklady (o výsledkoch 
skúšok, zápisy, certifikáty, ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného povolenia). 
 

8. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov: 
8.1. OkÚ  Nitra, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP– č.j. OU-NR-OSZP3-2019/025630-002-F32 – 

10.05.2019 
- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  
- odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na 

zhodnotenie. 
- pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii 

investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

- pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku 
odpadového hospodárstva. 

- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží 
doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie 
stavby. 

8.2. OkÚ  Nitra, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP– č.j. OU-NR-OSZP3-2019/025752-02-F14 – 
06.05.2019 

- Zastavaním plôch o dodatočných cca 70 m2 sa reálne zníži ekologická stabilita v mieste 
stavieb zo stupňa SES = 1 (predtým orná pôda) na SES = 0 (ZPaN) a toto zníženie je 
potrebné kompenzovať dosadbou drevín – navýšenie o 2 ks stromovej zelene 
z plánovaných 39 ks v SO 25 na 41 ks v rámci riešeného územia. Vysadené dreviny budú 
plniť ekosystémové služby, vytvárať adekvátnu kompenzáciu voči celkovej zastavanej 
ploche spôsobujúcej presúšanie, prehrievanie a zvyšovanie prašnosti ovzdušia, znižovanie 
priaznivej mikroklímy a budú priaznivo pôsobiť v rámci adaptácie mesta Nitra na zmeny 
v klíme, so súčasným zabránením poklesu stupňa ekologickej stability daného územia. 

- Predložený návrh Sadovníckych úprav SO 25 zapadá iba čiastočne do rámca kritérií podľa 
príručky Minimálne štandardy vybavenosti obcí (Bratislava, 2010), čo sa týka podielu 
zelene vo výrobných areáloch a v ich okolí, a nie je úplne v súlade s regulatívami 
vyplývajúcimi z ÚP Nitrianskeho regiónu. Naďalej trváme na záväznom a trvalom 
zabezpečení min. 15% z celého územia na výsadbu zelene aj na susedných pozemkoch 
investora (napr. parc. č. 2844 a iné) a dodržať aspoň 50%-nú pokryvnosť drevinami na 
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tejto ploche. K Indexu vegetačných plôch môžu byť narátané aj vertikálne ozelenenie 
objektov. Výsadbu stromovej a krovinnej zelene doplniť aj na plochy v západnej časti 
objektu výrobnej haly - na 25 m2 trávnatej plochy vysadiť aspoň 1 drevinu. V prípade 
nedodržania tohto limitu žiadame ako náhradné riešenie celoplošnej vegetačnej strechy so 
suchomilnými bylinami s plytkým pôdnym horizontom min. 10 cm (§ 2 ods. 2 písm. zl/ 
zákona), vrátane statickej úpravy celého objektu (výroba, administratíva, sklad). 

- Na plochy zelene nemožno dodatočne umiestňovať nové stavebné objekty vrátane 
drobných stavieb v rámci schváleného areálu, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali 
akýmkoľvek spôsobom alebo intenzitou sadové úpravy. 

- Sadové úpravy a výsadby drevín realizovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Vysádzať iba pôvodné druhy 
drevín, ktoré sa v takomto území dobre uplatňujú - odolné voči suchu, mrazu, dobre 
znášajúce emisie plynov z výroby, a ktoré sú bezproblémovejšie z hľadiska ich ošetrovania 
a údržby - nie dreviny (stromy) s mäkkým a lámavým drevom. Dreviny (stromy) pri výsadbe 
dobre ukotviť a zabezpečiť, aby sa eliminoval v čo najvyššej možnej miere ich možný 
vývrat vplyvom živelných udalostí (vietor, rozmočenie terénu, a pod.), a umiestniť ich vo 
vhodnej vzdialenosti od nadzemných stavebných objektov. Všetky výsadby zrealizovať 
najneskôr k dátumu kolaudácie, aby dreviny (stromy, kroviny, liany) začali plniť 
ekosystémové služby v danom území čo najskôr. 

- Sadové úpravy musia byť realizované presne podľa technického popisu v SO 25 
v Súhrnnej technickej správe a musia byť ukončené najneskôr ku dátumu kolaudácie 
objektov, t. j. realizovať ich je potrebné až po ukončení hlavných stavebných prác, ako 
finálne štádium aby v rámci priebiehajúcich stavebných prác neprišlo k ich poškodzovaniu 
alebo ničeniu. Do sadovníckych úprav sa už v budúcnosti nesmie zasahovať zmenšovaním 
ich plošného rozsahu, počtu drevín alebo dodatočným osadením akýchkoľvek iných 
stavebných objektov alebo prvkov, vrátane drobných stavieb. Pri výsadbách drevín (najmä 
stromov) na pozemkoch, s ohľadom na možný výskyt nepredvídateľných živelných 
udalostí, vysádzať stromy, ktorých výška nepresiahne 5 m a taktiež v dostatočnej 
vzdialenosti od stavieb, aby sa dreviny (stromy), nestali príčinou ich poškodenia. Vhodná 
vzdialenosť stromovej zelene od stavby je 4-8 metrov, v závislosti od výšky dreviny. 
Odporúčame použiť sadenice listnatých drevín, pomaly rastúce, s tvrdým a nelámavým 
drevom, odolné voči mrazom, suchu a tiež posypovým soliam, v rozostupe minimálne 5 m. 
Vysadené jedince je potrebné riadne zastabilizovať opornými kolíkmi a obaliť spodnú časť 
kmienka proti poškodeniu pri kosení. Použité jedince musia mať výšku min 1,8 m 
a sadenice musia byť chránené kolíkmi a do výšky 50 cm obalené vhodným ochranným 
obalom proti ohryzu zverou. Do koreňového systému požadujeme inštalovať zavlažovacie 
trubice. V prípade vyhynutia dreviny zrealizovať dosadbu najneskôr do 1/2 roka od 
vyhynutia sadenice. 

- V zmysle podmienky rozhodnutia EIA č. OU-NR-OSZP3-2018/016253, zo dňa 20.06.2018 
v znení rozhodnutia č. OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 17.9.2018 (právoplatné 
16.10.2018): - na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých 
drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia 
žiadame úplne všetky parkovacie stojiská (t. j. aj jednoradové) SO 10 a SO 11 upraviť 
spôsobom na každé 4 parkovacie stojiská vysadiť 1 strom podľa STN 73 6110 a v súlade 
s STN 83 7010. Sadovnícke úpravy v miestach parkovacích stojísk musia byť realizované 
k dátumu kolaudácie. Stromy nevysádzať jednotlivo do samostatných jám, ale spoločne 
v jednom páse, ktorý bude zabezpečovať aj trvalejší prísun vlhkosti a prevzdušňovanie. 
Navrhovaný počet odstavných stojísk v celom areáli je 97 miest, t.j. stromovej zelene má 
byť vysadenej 24 ks.  

- Realizovať vertikálne ozelenenie celého oplotenia a to spôsobom na každý dĺžkový meter 
oplotenia vysadiť aspoň 3 ks popínavých lián. K tomu uspôsobiť upínacie vodiace 
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zariadenie na oplotení. Vertikálne ozelenenie oplotenia musí byť založené ku kolaudácii 
objektu.  

- Stavebný objekt SO 06 Vrátnica žiadame vertikálne zazeleniť popínavými lianami zbokov 
a zo strešnej časti ku dátumu kolaudácie.Pri vrátnici budú osadené veľké betónové nádoby 
pre mobilnú zeleň. V prípade vyhynutia sadeníc ich okamžite nahradiť.  

- Stavebný objekt SO 08 Prístrešok pre bicykle realizovať technicky pred priamymi 
klimatickými vplyvmi a priamym slnečným žiarením a stojany dvihnúť konštrukčne na 
úroveň pása dospelej osoby, z dôvodu ľahšej manipulácie a aby sa dali uzamknúť rámy 
bicyklov z úrovne pása. Prístrešok žiadame vertikálne zazeleniť popínavými lianami zbokov 
a zo strešnej časti ku dátumu kolaudácie. 

- Stromová zeleň nesmie byť vysádzaná priamo do pôdy v častiach pozemku, kde je 
naplánované umiestnenie inžinierskych sietí. V takých prípadoch požadujeme navrhované 
výsadby drevín vysádzať len do mobilných zariadení. 

- Zabezpečiť následnú trvalú odbornú starostlivosť o novovysadenú zeleň podľa STN 83 
7010. V prípade vyhynutia sadbového materiálu požadujeme jeho nahradenie v danom 
vegetačnom období, najneskôr však v prvom následnom vegetačnom období.  

- Zabrániť zaburiňovaniu plôch v areáli a šíreniu inváznych druhov rastlín znehodnocujúcich 
prírodné prostredie. Pozemky staveniska a ich okolie vrátane medzidepónií zemín 
a dočasných skládok odpadov udržiavať počas výstavby v takom stave, aby nedochádzalo 
k rozširovaniu nasledovných nepôvodných druhov inváznych rastlín (príloha č. 2 k vyhláške 
MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.) - § 7 zákona, 
zabezpečiť ich likvidáciu podľa postupov uvedených v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. 
z. prípade zistenia ich výskytu zabezpečiť ich likvidáciu podľa postupov uvedených 
v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. 

- Zachytávané dažďové vody využiť pre závlahy zelene v areáli závodu, prebytok 
sústreďovať do retenčnej nádrže a zvyšok môže byť okrem vsaku na trávnikoch vypúšťaný 
do dažďovej kanalizácie.  

- Z dôvodu zmiernenia stupňa desertifikácie územia, ochrany mikroklimatických pomerov, 
ako aj ochrany drevín (vrátane novovysadených) pred vysúšaním a tepelnými šokmi, 
žiadame aby vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy, parkovacie stánia pre 
motorové vozidlá a strecha objektu boli realizované v takej hmotovej a povrchovej úprave, 
ktorá dostatočne odráža slnečné svetlo a neakumuluje nadmerne teplo. Pri cestných 
stavbách odporúčame použitie takého materiálu, ktorý dlhodobo odoláva klimatickým 
vplyvom aj vplyvom dopravy. 

- Všetky budovy zabezpečiť pred invadovaním (prenikaním) chránených a iných druhov 
živočíchov (vtáctvo, netopiere, obťažujúci a nebezpečný hmyz a pod.), a to osadením 
pevných mriežok s maximálnym rozmerom ôk 1x1 mm, na všetky systémy 
vzduchotechniky, komíny a pod. 

- Stavebné a hmotové prevedenie samotných budov, technické riešenie strešnej atiky, riešiť 
spôsobom, aby nedochádzalo ani s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových 
možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali 
hygienu a kvalitu užívania. 

- Z dôvodu preventívnej ochrany vtáctva pred čoraz častejšími prípadmi zranení alebo 
zbytočnými úhynmi požadujeme, aby boli na stavbe použité vonkajšie veľké sklenené 
výplne so sklom, ktoré obsahuje súčasti, ktoré vyžarujú ultrafialové spektrum, a ktoré sú 
z toho dôvodu viditeľné počas celého dňa ako prekážka. V prípade, ak na stavbe nebudú 
použité uvedené sklené výplne, požadujeme, aby na stavbe neboli použité aspoň 
zrkadlujúce vonkajšie sklené výplne a aby všetky vonkajšie sklené výplne boli opatrené 
pred kolaudáciou stavby priesvitnými UV samolepkami v hustote cca 25 % plochy 
sklenenej výplne (UV nálepky – životnosť max. 3 roky) na okná, príp. antikolíznymi pruhmi, 
viď. napr.: http://www.e-safetyshop.sk/prodtype.asp?PT_ID=891, 
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http://nalepkyprotinarazom.sk/, http://vtaky.sk/stranka/189-Vtaky-a-sklo.html. Ako 
alternatíva je možné prekrytie vonkajších sklenených paravánom, vonkajšími žalúziami, či 
vhodnou zeleňou na úrovni 1 NP.  

- Retenčná nádrž musí byť zabezpečená, aby sa nestala pascou pre živočíchy. 
- Je potrebné zabezpečiť technickými opatreniami aj všeobecnú ochranu živočíchov, najmä 

zabránenie vnikaniu poľovnej zveri do areálu – líšky a pod. 
- V prípade vzniku potreby realizácie nových vzdušných vedení, vrátane ich preložiek 

a opráv, tieto projektovať spôsbom proti úhynu vtáctva, tzv. antibird úpravou – 
zviditeľnovače a zariadenia proti dosadaniu – najmä v križovaniach pri vodných tokoch, 
biokoridoroch a ťahových koridoroch. 

- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať 
odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a S-CHKO Dunajské luhy, 
Samova 3, 949 014 Nitra (tel. 037 / 77 64 901, mobil: + 421 903 298 310, fax: 037 / 77 
64 903.  

- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo 
iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného 
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.  

- Oplotenie areálu realizovať v úprave, aby do areálu neprenikali z okolitého prostredia 
živočíchy (napr. poľovná zver – líšky, zajace, diviaky a pod.), ako aj iné druhy chránených 
živočíchocv, ktorých prítomnosť by spôsobovala neželané strety. Oplotenie pri zemi 
zapustiť hlbšie do pôdy proti podhrabaniu. 

- V areáli nesmú byť realizované alebo v prevádzke také stavebné objekty, ktoré by pôsobili 
ako pascovým efektom pre živočíchy (odkryté jamy, žumpy, nádrže, nekryté alebo 
nevhodne kryté odtokové žľaby s nevhodným typom poklopov a pod.). V prípade ich 
existencie ich upraviť technicky pred vpadnutím živočíchov.  

- Po kolaudácii stavby haly vrátane spevnených plôch a ich odčlenení od nezastavanej časti 
pozemkov previesť nezastavané časti pozemkov v spoločnom GP z kultúry ostatná plocha 
na kultúru záhrady, resp. TTP. K zmene nepoľnohospodárskeho pozemku na 
poľnohospodársky pozemok sa tunajší úrad vyjadruje podľa § 9 ods. 1 písm. k/ zákona. 
Nepripustiť ponechanie nezastavaných častí pozemkov v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, resp. ostatná plocha.  

- Pri výstavbe a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku 
ochrany prírody, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy. 

8.3. Obec Lužianky, štátna správa ochrany ovzdušia – č.j. 1302/2018-4172-01-Žá – 
16.01.2019 

- Zažiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Obec 
Lužianky 

8.4. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava, č. j. 7165016761/50/BT/OS/DOK – 15.05.2019 
nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané 
všeobecné záväzné právne predpisy 

8.5. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, č.j. KPUNR-2019/111622-2/32602/NIK – 26.04.2019  
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal v súvislosti s prípravou Strategického parku Nitra dňa 

31.08.2015 rozhodnutie č. KPÚNR-2015/15954-6/59627-Bis. V jeho areáli boli doterajšími 
archeologickými výskumami zistené a skúmané štyri polykultúrne archeologické náleziská. 
V nadväznosti na citované rozhodnutie a dovtedajšie výsledky arcehologických výskumov 
týkajúcich sa predmetnej oblasti KPÚ Nitra určil na základe žiadosti stavebníka zo dňa 
05.09.2018 záväzným stanoviskom č. KPUNR-2018/18186-2/72555/NIK podmienky, pri 
dodržaní ktorých bude zabezpečená nevyhnutná forma pamiatkovej ochrany a záchrany 
potenciálnych archeologických nálezov a nálezových situácií na mieste stavby. Na 
podmienkach stanovených v citovanom záväznom stanovisku a rozhodnutí trváme a platia 
pre všetky stavebné objekty.  
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9. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 
9.1.  Účastník konania Roman Cerulík, Štefánikova tr. č. 59, 949 01  Nitra vzniesol 

námietky vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 15.07.2019, odovzdaným na 
poštovú prepravu dňa 17.07.2019, doručeným na Obec Lužianky, Obecný úrad 
Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, dňa 19.07.2019. 

 
9.1.1. „Zásadná námietka – Namietam podstatnú skutočnosť a to, že obec Lužianky nie je 

vecne príslušný správny orgán (orgán verejnej moci v administratívnom – stavebnom 
konaní) vo veciach tohto stavebného konania tak ako je to uvedené v oznámení, 
nakoľko podľa ust. § 117b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) na uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou 
podľa osobitného predpisu vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach 
územného konania a stavebného konania obvodný úrad v sídle kraja, pričom zákonom 
č. 180/2013 Z.z. prešli kompetencie z obvodných úradov v sídle kraja na okresné úrady 
v sídle kraja. Na tomto základe je teda vecne príslušným v tomto konaní okresný úrad 
v sídle kraja.“  
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.2. To, že sa jedná o stavbu, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu je 
konštatované aj v oznámení o začatí stavebného konania na str. 3/4 a to, že 
k umiestneniu stavby sa nevyžaduje územné rozhodnutie v zmysle § 39a  ods. 3 písm 
d) stavebného zákona, keďže stavba sa nachádza v uzavretom priestore už existujúcej 
stavby strategického parku…….Ministerstvo hospodárstva SR vydalo pre uvedenú 
investíciu (vybudovanie strategického parku) osvedčenia o významnej investícii č. 
20801/2015-1000-33509 zo dňa 13. júla 2015 a 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22. 
júla 2015…. Na tomto základe je teda vecne príslušným v tomto konaní okresný úrad v 
sídle kraja. Ďalej uvádzam, že stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania 
uvádza, že koná podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. a nie podľa § 117b. Doteraz mi 
nie je jasné prečo stavebnému konaniu nepredchádzalo územné konanie a vydanie 
riadneho územného rozhodnutia, keďže je jasné, že stavebníkom je 
ArcelorMittalGonvarri Nitra, s.r.o. a tiež je jasná definícia § 32 stavebného zákona, a to : 
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť 
dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je 
a) rozhodnutie o umiestnení stavby, b) rozhodnutie o využití územia, c) rozhodnutie o 
chránenom území alebo o ochrannom pásme, d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. 
(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na 
prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o 
významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a 
funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z 
územného plánu obce alebo z územného plánu zóny. Nie je možné nevyžadovať 
územné rozhodnutie na túto stavbu účelovým použitím § 39a ods. 3 písm d) stavebného 
zákona z toho dôvodu, že touto stavbou sa mení výškové usporiadanie priestoru a 
taktiež podľa uvádzaných osvedčení cieľom stavby “Vybudovanie strategického parku” 
je zabezpečiť prípravu územia, pričom výstavbu bude zabezpečovať MH Invest s.r.o.“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 
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9.1.3. „Chcem poukázať na významné Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR č. 15863/2016/B625-SV/36045/GE zo dňa 01.06.2016 v 
ktorom na str. 3 samotné ministerstvo uvádza Povoľované objekty stavby sú však 
súčasťou inej stavby “Príprava strategického parku Nitra”, ktorá nebola predmetom 
posudzovania vplyvov na životné prostredie a ani zisťovacieho konania… a na 
skutočnosť, že stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné konanie ohľadom 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, konkrétne týkajúce sa Strategického parku 
ako celku, čím došlo k zrejmému rozporu so Zákonom č. 24/2006 Z.z., ktorý vo svojej 
prílohe č. 8, časti Infraštruktúra, položka č. 15 Projekty budovania priemyselných zón, 
vrátane priemyselných parkov, a to v zmysle časti “B”, stanovuje bez ohľadu na nejaké 
kritériá (prahové hodnoty), to znamená bez limitu, nutnosť vedenia zisťovacieho 
konania. Za tohto procesného stavu teda žiadne stavebné alebo kolaudačné konanie 
nemôže byť legitímne vedené a niet iného procesného východiska len ako predmetné 
stavebné konanie zastaviť. Odhliadnuc od uvedeného zrejmého nedostatku v podobe 
nesprávnej vecnej príslušnosti stavebného úradu k meritu veci uvádzam nasledovné. 
Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 175/1999 Z.z., v zmysle ktorého sa za významnú investíciu 
považuje aj príprava územia na realizáciu strategického parku, ak výstavbu zabezpečuje 
podnik so 100% majetkovou účasťou štátu (ako v “našom” prípade je to MH Invest, 
s.r.o.) a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme (ako sú to v 
“našom” prípade osvedčenia o významnej investícii, a to osvedčenia Ministerstva 
hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13.7.2015, č. 20801/2015-1000-
35613 zo dňa 22.7.2015 a č. 08806/2017-4220-10455 zo dňa 27.2.2017). Z tohto 
pohľadu potom stavba “Vybudovanie strategického parku”, na ktorú sa vzťahujú 
uvádzane osvedčenia MH SR (ako sa v týchto osvedčeniach explicitne uvádza) je 
významnou investíciou a teda v zmysle platnej legislatívy sa jedná o tzv. navrhovanú 
činnosť (§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z.), ktorá samozrejme podlieha a musí 
podliehať administratívnemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Následne je len 
samozrejmé, že pokiaľ nebol dodržaný zákon a významná investícia v podobe stavby 
Vybudovanie strategického parku nebola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (ako 
je tomu v Strategickom parku Nitra), nemôžu byť legitímne ďalšie stavby, investície, 
ktoré budú / sú realizované v predmetnom strategickom parku. Toto je podstata 
a základné zdôvodnenie našej právnej argumentácie v tejto veci ako aj v mnohých 
ďalších súvisiacich (s investíciou spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. v Nitre) 
veciach, keď v jednoduchosti tvrdím, že všetky administratívne konania sú contra legem 
lebo „Strategický park nebol posúdený“. V kontexte uvedeného už len podotýkam, že 
takémuto môjmu výkladu jednoznačne nasvedčuje aj skutočnosť, že obdobný 
strategický park na Slovensku – Strategický park Haniska, kde je vydané osvedčenie 
o významnej investícii č. 14944/2018-4220-21819 zo dňa 23.04.2018 pre dcérsku 
spoločnosť MH SR sídliaciu na tej istej adrese Trnavská 100 Bratislava, ako sídli MH 
Invest, s.r.o., a to konkrétne spoločnosť InvEast SK, s.r.o., sa bude posudzovať 
(povinné hodnotenie) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. – informácia získaná 
z informačného portálu MŽP SR a kde príslušným orgánom je logicky Ministerstvo 
životného prostredia SR ! (viď – v rámci doplnenia dokazovania – 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska).“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.4. „Ďalej uvádzam, že nie je uvedená požiadavka na zmenu parametrov cesty I/64 v úseku 
Nitra Zobor – Šindolka a preto požadujem posúdiť parametre cesty I/64 nielen v úseku 
v kat. území Dražovce, ale v celom úseku cesty I/64 až po napojenie na cestu R1A 
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v súvislosti s nárazom intenzity dopravy vyvolanou prevádzkou navrhovanej činnosti pri 
zachovaní dopravného prístupu do územia v lokalite Nitra Zobor – Šindolka v zmysle 
vydaného územného rozhodnutia (rozšírenie cesty I/64 – úprava dvojpruhovej 
komunikácie a realizácia kruhového objazdu v polohe križovatky Prvosienkova).“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.5. „Nie je zdokumentovaný hlukový dopad z dopravy v jestvujúcich respektíve 
navrhovaných trasách ciest a ani v križovatkách na R1A a hlavne dopad na obytnú 
zónu Nitra Zobor – Šindolka a dopravné vzťahy a napojenia.“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.6. „Vychádzajúc už zo samotného umiestnenia realizovanej stavby v Strategickom parku 
Nitra zdôrazňujem znenie zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), 
konkrétne znenie § 18 ods. 2 písm. b) pri uplatnení prílohy č. 8, časť 9 Infraštruktúra, 
položka 15 Projekty budovania priemyselných zón, vrátane priemyselných parkov, kde 
sú v časti B upravené kritériá, resp. limity za naplnenia ktorých je v zmysle danej právnej 
normy § 18 ods. 2 písm. b) zo zákona povinné viesť zisťovacie konanie, pričom práve 
v prípade predmetnej položky č. 15, pod ktorú spadajú aj priemyselné parky, je v časti B 
uvedené „bez limitu“. Z tohto je teda zrejmé, že v zmysle platnej legislatívy je v prípade 
realizácie stavieb v rámci strategických parkov daná zo zákona povinnosť viesť 
zisťovacie konanie a to bez akýchkoľvek ďalších determinantov. Následne je nutné 
prihliadnuť na § 38 odst. 3 zákona o posudzovaní, podľa ktorého povoľujúci orgán 
nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska, alebo bez 
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá 
podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona. Pokiaľ vychádzame zo skutočnosti, že 
predmetná stavba sa realizuje v rámci strategického parku, tak tu je nutné zdôrazniť, že 
v rámci strategického parku neprebehlo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 
Z.z.. Samotný strategický park teda z hľadiska vplyvov na životné prostredie 
posudzovaný nebol. S ohľadom na túto skutočnosť je potom v spojení s citovanými 
ustanoveniami zákona o posudozvaní nutné jednoznačne ustáliť nezákonnosť vedenia 
stavebného konania pokiaľ sa má rozhodovať o stavebnom povolení na stavbu 
realizovanú v rámci takéhoto z hľadiska vplyvov na životné prostredie „neposúdeného“ 
strategického parku.“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.7. „Ďalšou zákonnou prekážkou na rozhodnutie v tejto veci je aj v zmysle § 29 ods. 1 
správneho poriadku s nutnosťou minimálne prerušiť toto konanie, keďže správny orgán 
si nevie sám urobiť úsudok je podanie správnej žaloby na Krajský súd Nitra v tejto veci. 
V týchto súvislostiach žiadam, aby obec Lužianky ako správny orgán sa zaoberal so 
všetkými mojimi pripomienkami, stanoviskami a námietkami ako aj žalobnými dôvodmi 
uvedenými v žalobe voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania navrhovateľa 
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., ktorú som podal dňa 17.12.2018 na Krajský 
súd v Nitre s návrhom na priznanie odkladného účinku voči rozhodnutiu OÚ Nitra č. s. 
OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 17.09.2018, že navrhovaná činnosť sa nebude 
posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a taktiež žalobu v súvislosti s t ýmto 
konaním podanú na Krajský súd v Nitre sp.zn. 15S/70/2019 zo dňa 21.6.2019 voči OÚ 
OVBP – týkajúcu sa rozhodnutia zo dňa 26.03.2019 č. OU-NR-OVBP2-2019/020009-
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002, majúci súvis s Vami citovaným stav. povolením č.j. 1300/2018-4131-02-Žá, aby ich 
zobral na zreteľ v ďalších súvisiacich konaniach, keďže o nich z predchádzajúcich 
prípadoch vie a tieto rozhodnutia sú aj predmetom súdneho preskúmavania 
k vzhľadom, ja tvrdím, nezákonnosti týchto rozhodnutí. Je procesne nemožné 
a nezákonné preto viesť toto povoľovacie konanie aj z týchto hore uvádzaných 
dôvodov. Keďže predmetné zisťovacie konanie bolo nedostatočné a Strategický park 
Nitra posudzovaný nebol, je nutné aj aplikovať stavebný zákon ust. § 140c ods. 6 
a najskôr posúdiť povinným hodnotením celý Strategický park Nitra tak, ako sa to robí 
pri Strategickom parku Haniska pri Košiciach a zistiť, či vôbec je možné tento 
Strategický park v tesnej blízkosti obytných zón v Nitre a okolí umiestniť.“ 

 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.8. „Taktiež žiadam, aby som bol o začatí a priebehu konania a o všetkých úkonoch 
osobitne písomne oboznámený zaslaním oznámenia na moju adresu doporučenou 
poštou. Z uvedených dôvodov podávam tieto námietky a žiadam, aby sa s nimi správny 
orgán riadne vysporiadal a aj pre mnou horeuvedené dôvody žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia zamietol, resp. konanie zastavil, resp. postúpil toto konanie 
príslušnému orgánu, čo je veľmi dôležité a tým nie je obec Lužianky ! Nakoniec 
uvádzam, že žiadam, aby mi príslušný správny orgán z titulu môjho účastníctva v konaní 
a teda zachovania môjho práva na prístup k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho 
procesu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil 
vyjadrovať sa ku všetkým podkladom rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať 
doplnenie podkladov rozhodnutia. V nadväznosti na toto zákonné ustanovenie žiadam, 
aby ma správny orgán upovedomil, ak bude považovať podklady rozhodnutia za 
dostatočné na vydanie rozhodnutia, že môžem využiť spomínané zákonné právo. 
Žiadam, aby som bol o všetkých úkonoch osobitne písomne oboznámený zaslaním 
oznámenia na moju adresu doporučenou zásielkou.“ 
 

- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia; 

9.1.9. „Žiadam toto konanie pre jeho nezákonnosť okamžite zastaviť, aj pretože sa nejedná 
o príslušný správny orgán na rozhodnutie v predmetnej veci.“ 

 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
Stavebník, spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o., Kasárenská 1594/49, 905 01 
Senica, zastúpená splnomocneným zástupcom RENI, spol. s r.o., Krátka 2, 949 01 Nitra 
požiadala dňa 14.06.2019 o vydanie rozhodnutia o zmene stavby s názvom: „STEEL 
SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“  pred dokončením, a to v rozsahu stavebných 
objektov: SO 01.1 Výrobná hala – 1.fáza, SO 01.2 Výrobná hala – 2.fáza, SO 01.3 Výrobná 
hala – 3.fáza, SO 01.4 Výrobná hala – 4.fáza, SO 01.5 Výrobná hala – 5.fáza, SO 01.6 
Výrobná hala – 6.fáza, SO 02.1 Administratívna budova – 1. NP – 1. fáza, SO 02.2 
Administratívna budova – 2. NP – 7. fáza, SO 03 Sklad šrotu, SO 04 Technologický prístavok a 
šatne, SO 06 Vrátnica, SO 07 Cestná váha, SO 08 Prístrešok pre bicykle, SO 13 Oplotenie, 
SO 25 Sadové úpravy, SO 26 Hrubé terénne úpravy (ďalej aj ako „stavba“). 
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Územné rozhodnutie  sa v zmysle ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje,  
keďže zmena stavby pred dokončením sa nachádza v uzavretom priestore už existujúcej 
stavby strategického parku, na ktorú sa v zmysle ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona územné 
rozhodnutie nevyžaduje (stavba sa nachádza na podnikovom pozemku určenom na realizáciu 
významnej investície „Vybudovanie strategického parku„ vrátane pozemkov na realizáciu 
súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení v území,   t.j. na pozemkoch uvedených 
v osvedčení Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 
13.07.2015, v osvedčení  Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 
22.07.2015 a osvedčení Ministerstva hospodárstva SR č. 08806/2017-4220-10455 zo dňa 
27.02.2017 vydaných podľa zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa 
prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
pričom sa zmenou stavby pred dokončením nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie 
a výškové usporiadanie priestoru. 
 
Na stavbu „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ bolo vydané Okresným úradom 
Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania č. OU-NR-OSZP3-2018/016253 zo dňa 20.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 15.10.2018 (ďalej aj ako „Rozhodnutie zo zisťovacieho konania“) v spojitosti s rozhodnutím 
Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné 
prostredie č. OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 17.09.2018, právoplatné dňa 15.10.2018 
(ďalej aj ako „Rozhodnutie o odvolaní“). V Rozhodnutí zo zisťovacieho konania sa uvádza, že 
navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.  
 
Stavebný úrad informoval verejnosť o podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby 
pred jej dokončením zverejnením na úradnej tabuli Obce Lužianky a internetovej stránke obce 
www.luzianky.sk. Údaje sú zverejnené počas trvania konania až do právoplatnosti stavebného 
povolenia (§ 58a ods. 3 stavebného zákona).  
 
Podľa ust. § 68 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na 
žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. 
 
Podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom 
chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov 
chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým 
buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa 
potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane 
vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 
 
Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je 
žiadosť o stavebné povolenie úplná. 
 
Podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho 
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
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Podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie 
stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

 
Oznámením zo dňa 19.06.2019 pod č. 2918/2019-634-01-Žá, stavebný úrad oznámil začatie 
stavebného konania o zmene stavby pred dokončením  známym účastníkom  konania, 
dotknutým orgánom  a známym správcom inž. sietí. Stavebný úrad upustil v zmysle ust. § 61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho rokovania, pretože žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie zmien navrhovanej stavby a stavebný úrad 
miesto staveniska dobre pozná a jeho pomery sú mu známe.  
 
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že účastníci konania môžu 
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 
stavebného zákona)  oznámia  svoje  stanoviská  dotknuté   orgány. Ak niektorý z dotknutých 
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 
pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí.  
 
Stavebný úrad taktiež oboznámil účastníkov konania a dotknuté orgány o možnosti nahliadnúť 
do spisového materiálu – do podkladov rozhodnutia, predloženej projektovej dokumentácie, 
dokladov, stanovísk dotknutých orgánov, na tunajšom úrade, a to po predchádzajúcej dohode 
s vybavujúcou pracovníčkou Ing. Alžbetou Žitňanskou. V stanovenom termíne žiaden účastník 
konania ani dotknutý orgán nevyužil uvedenú možnosť. Pred vydaním rozhodnutia, v termíne 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia č. 2918/2019-634-01-Žá zo dňa 19.06.2019 boli 
stavebnému úradu doručené námietky, pripomienky a stanoviská účastníka konania, Romana 
Cerulíka, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra, napriek tomu, že žiaden účastník konania (ani 
Roman Cerulík) nevyužil možnosť nahliadnuť do podkladov spisového materiálu. Stavebný 
úrad sa riadne zaoberal všetkými vznesenými námietkami a v súlade so zákonom o nich 
rozhodol. 
 
Účastník konania Roman Cerulík, Štefánikova tr. č. 59, 949 01  Nitra vzniesol námietky vo 
svojom písomnom vyjadrení zo dňa 15.07.2019, odovzdaným na poštovú prepravu dňa 
17.07.2019, doručeným na Obec Lužianky, Obecný úrad Lužianky, Rastislavova 266, 951 
41 Lužianky, dňa 19.07.2019. 

 
Stavebný úrad  upozorňuje účastníka konania Romana Cerulíka, že predmetom tohto konania 
je iba posúdenie splnenia zákonných podmienok pre povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením, čo vyplýva z ustanovenia § 68 ods. 2 stavebného zákona, podľa ktorého 
v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností 
účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje 
stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne 
aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo 
žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom 
konaní. Tzn. z vyššie cit. ustanovenia stavebného zákona je zrejmé, že stavebný úrad už 
neskúma, či mal alebo nemal povoliť stavebníkovi realizáciu stavby (keďže toto bolo 
predmetom právoplatne ukončeného stavebného konania), tzn. neposudzuje podmienky pre 
uskutočnenie stavby ako celku, ale posudzuje iba stavebníkom navrhnuté zmeny, podliehajúce 
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stavebnému povoleniu; aj preto sa vzťahujú na konanie o zmene stavby pred dokončením 
ustanovenia o stavebnom konaní len primerane.  

 
Účastník Roman Cerulík predložil obsahovo totožné námietky, s ktorými sa už stavebný úrad 
vysporiadal v rozhodnutí č. 1300/2018-4131-02-Žá zo dňa 29.01.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23.04.2019 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odbor výstavby 
a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2019/020009-002 zo dňa 26.03.2019. Svoje námietky 
doplnil iba o skutočnosť, že podal žalobu voči predmetnému rozhodnutiu Okresného úradu 
Nitra ako odvolacieho orgánu; túto považuje za predbežnú otázku v tomto konaní 
a v nadväznosti na to žiada stavebný úrad, aby konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 správneho 
poriadku až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.  
 
Stavebný úrad s poukazom na znenie ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona nemal povinnosť 
prejednať námietky Romana Cerulíka, keďže v námietkach zo dňa 15.07.2019 nepreukázal, 
akým spôsobom a v akom rozsahu sa stavebníkom navrhovaná zmena stavby má dotýkať jeho 
práv, právom chránených záujmov alebo povinností a stavebný úrad z vlastnej úradnej činnosti 
a postupu v konaní taktiež nezistil také skutočnosti, ktoré by preukazovali zásah navrhovanej 
zmeny stavby do práv, právom chránených záujmov alebo povinností Romana Cerulíka.  

 
V oznámení o začatí konania č. 2918/2019-634-01-Žá zo dňa 19.06.2019 stavebný úrad citoval 
ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a odkázal na ust. § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona, čím 
si splnil poučovaciu povinnosť podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku; riadne poučil účastníkov 
konania o ich práve uplatniť námietky vo vzťahu k predmetu tohto konania a v stavebným 
úradom určenej lehote. Stavebný úrad tak zabezpečil, aby účastníci konania neutrpeli pre 
prípadnú neznalosť právnych predpisov ujmu. Aj napriek uvedenému, v súlade s ust. § 3 ods. 
1, § 3 ods. 2, § 3 ods. 4 správneho poriadku sa stavebný úrad podaním Romana Cerulíka 
zaoberal a starostlivo ho preskúmal. Vzhľadom k ich vecnej nedôvodnosti ako aj nesúvisu 
s predmetom tohto konania ich všetky zamietol ako neopodstatnené.  
Jednotlivo stavebný úrad nižšie uvádza, prečo je každá námietka Romana Cerulíka nedôvodná 
resp. nesúvisiaca s predmetom tohto konania.  
  
Pripomienka č. 9.1.1.: 
citujem: Zásadná námietka – Namietam podstatnú skutočnosť a to, že obec Lužianky nie je 
vecne príslušný správny orgán (orgán verejnej moci v administratívnom – stavebnom konaní) 
vo veciach tohto stavebného konania tak ako je to uvedené v oznámení, nakoľko podľa ust. § 
117b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na 
uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu vykonáva 
pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania obvodný 
úrad v sídle kraja, pričom zákonom č. 180/2013 Z.z. prešli kompetencie z obvodných úradov 
v sídle kraja na okresné úrady v sídle kraja. Na tomto základe je teda vecne príslušným v tomto 
konaní okresný úrad v sídle kraja.“  

 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov: 

Odhliadnuc od skutočnosti, že stavebný úrad sa už vysporiadal s uvedenou námietkou 
Romana Cerulíka v stavebnom povolení, k námietke nepríslušnosti Obce Lužianky stavebný 
úrad uvádza, že tak ako bol príslušný vykonať stavebné konanie a vydať stavebné povolenie, 
tak je príslušný aj na stavebné konanie o žiadosti stavebníka o zmenu stavby pred jej 
dokončením. Príslušnosť stavebného úradu bola a je založená na základe ust. § 117 ods. 1 
stavebného zákona z dôvodu, že síce stavba STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA 
je svojím účelom súčasťou Strategického parku Nitra, a bude sa nachádzať v areáli 
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Strategického parku Nitra, avšak na predmetnú stavbu nebolo vydané samostatné osvedčenie 
o významnej investícii. Preto vo veci predmetnej stavby nie je možné konať podľa ust. § 117b 
stavebného zákona, ale koná sa podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona. Vzhľadom na 
vyššie uvedené je nepochybné, že Obec Lužianky je príslušným správnym orgánom, a jeho 
pôsobnosť ako stavebného úradu bola a je daná.  
 

Pripomienka č. 9.1.2.: 
citujem: „To, že sa jedná o stavbu, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu 
je konštatované aj v oznámení o začatí stavebného konania na str. 3/4 a to, že k umiestneniu 
stavby sa nevyžaduje územné rozhodnutie v zmysle § 39a  ods. 3 písm d) stavebného zákona, 
keďže stavba sa nachádza v uzavretom priestore už existujúcej stavby strategického 
parku……. Ministerstvo hospodárstva SR vydalo pre uvedenú investíciu (vybudovanie 
strategického parku) osvedčenia o významnej investícii č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13. 
júla 2015 a 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22. júla 2015…. Na tomto základe je teda vecne 
príslušným v tomto konaní okresný úrad v sídle kraja. Ďalej uvádzam, že stavebný úrad v 
oznámení o začatí stavebného konania uvádza, že koná podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. a nie podľa § 117b. Doteraz mi nie je jasné prečo stavebnému konaniu nepredchádzalo 
územné konanie a vydanie riadneho územného rozhodnutia, keďže je jasné, že stavebníkom je 
ArcelorMittalGonvarri Nitra, s.r.o. a tiež je jasná definícia § 32 stavebného zákona, a to :  
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité 
záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je 
a) rozhodnutie o umiestnení stavby, 
b) rozhodnutie o využití územia, 
c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, 
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. 
(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu 
územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej 
investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie 
územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z 
územného plánu zóny. Nie je možné nevyžadovať územné rozhodnutie na túto stavbu 
účelovým použitím § 39a ods. 3 písm d) stavebného zákona z toho dôvodu, že touto stavbou 
sa mení výškové usporiadanie priestoru a taktiež podľa uvádzaných osvedčení cieľom stavby 
“Vybudovanie strategického parku” je zabezpečiť prípravu územia, pričom výstavbu bude 
zabezpečovať MH Invest s.r.o.“ 

 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  
 
Stavebný úrad neuviedol v oznámení o začatí stavebného konania, že koná podľa ust. § 117b 
stavebného zákona, nakoľko nie je okresným úradom v sídle kraja, viac viď vyjadrenie 
k pripomienke Romana Cerulíka č. 9.1.1. V oznámení o začatí konania stavebný úrad 
neuviedol, že povoľovaná stavba je stavbou významnej investície – a teda že by pre túto 
stavbu bolo stavebníkovi vydané samostatné osvedčenie o významnej investícii.  
Stavebný úrad sa s uvedenou námietkou Romana Cerulíka už obsiahlo vysporiadal 
v stavebnom povolení, pričom Roman Cerulík neuvádza v námietke žiadne nové skutočnosti. 
Dávame do pozornosti, že v konaní o zmene stavby pred jej dokončením sa už opätovne 
neposudzuje stavba ako celok, ale posudzuje sa možnosť povolenia navrhovaných zmien 
právoplatne povolenej stavby ešte pred jej dokončením. Z toho vyplýva, že sa neposudzuje 
opätovne napríklad skutočnosť, či a akým spôsobom mala byť do územia umiestnená 
právoplatne povolená stavba.  
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Nad rámec uvádzame, že zastavovací plán územia, v ktorom bude realizovaná predmetná 
stavba, vrátane zmeny stavby pred jej dokončením „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI 
NITRA“, ktorý rieši priestorové usporiadanie priestoru strategického parku Nitra, sa stal 
záväzným pre priestorové usporiadanie daného územia vydaním stavebného povolenia na prvý 
stavebný objekt v rámci strategického parku Nitra.  
Stavebný úrad poukazuje aj na vyjadrenie MH Invest, s.r.o. č. 165/2018 zo dňa 10.07.2018, 
ktorého prílohou je aj zastavovací plán územia strategického parku Nitra. Je zrejmé, že 
podmienky zastavovacieho plánu územia strategického parku Nitra sú v tomto konaní 
dodržané a predmetnou stavbou ako aj zmenou stavby pred jej dokončením sa nemení 
výškové usporiadanie priestoru ani ako vonkajšie pôdorysné usporiadanie priestoru. Ak sa do 
priestoru existujúceho strategického parku umiestňujú stavby, ktoré nezískali na základe 
individuálneho osvedčenia štatút významnej investície alebo stavby, umiestnením ktorých sa 
nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru a svojim účelom sú 
súčasťou strategického parku, nie je potrebné pre ich umiestnenie vydávať samostatné 
územné rozhodnutie. Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ sa stavba nachádza v areáli 
„Vybudovanie strategického parku“, t.j. na pozemkoch uvedených v osvedčeniach 
o významných investíciách, nie je potrebné vydávať územné rozhodnutie. Držiteľ osvedčení 
o významnej investícii, MH Invest, s.r.o., vo vyššie spomínanom stanovisku uviedol, že stavba 
„STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ sa nachádza na podnikovom pozemku, tzn., 
že tieto pozemky sú zaradené v osvedčeniach o významnej investícii. Túto skutočnosť potvrdil 
stavebník predložením predmetných osvedčení o významnej investícii. Taktiež projektová 
dokumentácia stavby „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ podľa § 62 ods. 1 písm. 
a) stavebného zákona spĺňa zastavovacie podmienky.  
Stavebný úrad preskúmal, či je projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred jej 
dokončením v súlade s aktuálne platným územným plánom obce Lužianky v znení zmien 
a doplnkov č. 4, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom v Lužiankach, uznesením č. 
8/2017 zo dňa 24.3.2017 v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN č. 1/2017, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Lužianky. Po uvedenom skúmaní stavebný 
úrad dospel k záveru, že navrhovaná zmena stavby pred dokončením je v súlade s záväznou 
časťou Územného plánu obce Lužianky, s funkčným využitím a priestorovým usporiadaním 
územia. Jedná sa o zmenu stavby pred jej dokončením, nachádzajúcu sa v Urbanistickom 
okrsku F – STRATEGICKÝ PARK NITRA – SEVER / ČASŤ LUŽIANKY, F/1 – Strategický park. 
Plocha je vymedzená pre realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, činností 
v oblasti výskumu a vývoja, s vylúčením špecifických zariadení vyžadujúcich rozsiahle 
ochranné pásmo (nad 500m), čo sa plne zhoduje s účelom povoľovanej stavby vrátane jej 
zmien, ktoré nemajú vplyv na zaradenie v rámci funkčného využívania územia a priestorového 
usporiadania.  
 
 
 Pripomienka č. 9.1.3.: 
„Chcem poukázať na významné Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 15863/2016/B625-SV/36045/GE zo dňa 01.06.2016 v ktorom na str. 3 samotné 
ministerstvo uvádza Povoľované objekty stavby sú však súčasťou inej stavby “Príprava 
strategického parku Nitra”, ktorá nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a ani zisťovacieho konania… a na skutočnosť, že stavebnému konaniu 
nepredchádzalo relevantné konanie ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
konkrétne týkajúce sa Strategického parku ako celku, čím došlo k zrejmému rozporu so 
Zákonom č. 24/2006 Z.z., ktorý vo svojej prílohe č. 8, časti Infraštruktúra, položka č. 15 
Projekty budovania priemyselných zón, vrátane priemyselných parkov, a to v zmysle časti “B”, 
stanovuje bez ohľadu na nejaké kritériá (prahové hodnoty), to znamená bez limitu, nutnosť 
vedenia zisťovacieho konania. Za tohto procesného stavu teda žiadne stavebné alebo 
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kolaudačné konanie nemôže byť legitímne vedené a niet iného procesného východiska len ako 
predmetné stavebné konanie zastaviť. Odhliadnuc od uvedeného zrejmého nedostatku v 
podobe nesprávnej vecnej príslušnosti stavebného úradu k meritu veci uvádzam nasledovné. 
Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 175/1999 Z.z., v zmysle ktorého sa za významnú investíciu 
považuje aj príprava územia na realizáciu strategického parku, ak výstavbu zabezpečuje 
podnik so 100% majetkovou účasťou štátu (ako v “našom” prípade je to MH Invest, s.r.o.) a 
vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme (ako sú to v “našom” prípade 
osvedčenia o významnej investícii, a to osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR č. 
20801/2015-1000-33509 zo dňa 13.7.2015, č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22.7.2015 a č. 
08806/2017-4220-10455 zo dňa 27.2.2017). Z tohto pohľadu potom stavba “Vybudovanie 
strategického parku”, na ktorú sa vzťahujú uvádzane osvedčenia MH SR (ako sa v týchto 
osvedčeniach explicitne uvádza) je významnou investíciou a teda v zmysle platnej legislatívy sa 
jedná o tzv. navrhovanú činnosť (§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z.), ktorá samozrejme 
podlieha a musí podliehať administratívnemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Následne 
je len samozrejmé, že pokiaľ nebol dodržaný zákon a významná investícia v podobe stavby 
Vybudovanie strategického parku nebola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (ako je tomu 
v Strategickom parku Nitra), nemôžu byť legitímne ďalšie stavby, investície, ktoré budú / sú 
realizované v predmetnom strategickom parku. Toto je podstata a základné zdôvodnenie našej 
právnej argumentácie v tejto veci ako aj v mnohých ďalších súvisiacich (s investíciou 
spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. v Nitre) veciach, keď v jednoduchosti tvrdím, že 
všetky administratívne konania sú contra legem lebo „Strategický park nebol posúdený“. 
V kontexte uvedeného už len podotýkam, že takémuto môjmu výkladu jednoznačne 
nasvedčuje aj skutočnosť, že obdobný strategický park na Slovensku – Strategický park 
Haniska, kde je vydané osvedčenie o významnej investícii č. 14944/2018-4220-21819 zo dňa 
23.04.2018 pre dcérsku spoločnosť MH SR sídliaciu na tej istej adrese Trnavská 100 
Bratislava, ako sídli MH Invest, s.r.o., a to konkrétne spoločnosť InvEast SK, s.r.o., sa bude 
posudzovať (povinné hodnotenie) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. – informácia získaná 
z informačného portálu MŽP SR a kde príslušným orgánom je logicky Ministerstvo životného 
prostredia SR ! (viď – v rámci doplnenia dokazovania – 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska).“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

Stavebný úrad uvádza, že Romanom Cerulíkom uvedené rozhodnutie Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky nie je podkladom pre rozhodnutie v tomto konaní, keďže toto 
rozhodnutie nemá všeobecne záväzné účinky, ale len individuálne účinky, pre úplne iné 
konanie mimo pôsobnosti tunajšieho stavebného úradu. K namietanej vecnej nepríslušnosti sa 
stavebný úrad vyjadril v bode č. 9.1.1 k pripomienke Romana Cerulíka. Príprava strategického 
parku Nitra nie je predmetom tohto konania. Stavba Vybudovanie strategického parku Nitra nie 
je predmetom tohto konania. Strategický park Haniska pri Košiciach nie je predmetom tohto 
konania. Stavba „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ bola posúdená príslušným 
orgánom v rámci zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ktoré bolo právoplatne 
ukončené Rozhodnutím zo zisťovacieho konania, v zmysle ktorého nie je potrebné navrhovanú 
činnosť ďalej posudzovať. Závermi obsiahnutými v Rozhodnutí zo zisťovacieho konania je 
stavebný úrad viazaný. Naviac, príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné 
prostredie vydal súhlasné záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2019/038159-003 zo dňa 
06.08.2019, ktorým konštatoval súlad navrhovaných zmien stavby „STEEL SERVICE CENTER 
GONVARRI NITRA“ s Rozhodnutím zo zisťovacieho konania. Záväzným stanoviskom je 
stavebný úrad taktiež viazaný.  
 

Pripomienka č. 9.1.4.: 
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„Ďalej uvádzam, že nie je uvedená požiadavka na zmenu parametrov cesty I/64 v úseku Nitra 
Zobor – Šindolka a preto požadujem posúdiť parametre cesty I/64 nielen v úseku v kat. území 
Dražovce, ale v celom úseku cesty I/64 až po napojenie na cestu R1A v súvislosti s nárazom 
intenzity dopravy vyvolanou prevádzkou navrhovanej činnosti pri zachovaní dopravného 
prístupu do územia v lokalite Nitra Zobor – Šindolka v zmysle vydaného územného rozhodnutia 
(rozšírenie cesty I/64 – úprava dvojpruhovej komunikácie a realizácia kruhového objazdu 
v polohe križovatky Prvosienkova).“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

 
Stavebný úrad považuje za potrebné ozrejmiť, že v tomto konaní o žiadosti stavebníka 
o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením žiadne zmeny parametrov cesty I/64 ani 
dopravno-technické riešenie rozšírenia cesty I/64 nie sú predmetom konania a námietka je tak 
irelevantná, pretože zjavne nesúvisí s predmetom konania, keďže cesta I/64 sa v katastrálnom 
území obce Lužianky vôbec nenachádza. Stavebný úrad nad rámec uvádza, že cesta I/64 bola 
predmetom samostatného zisťovacieho konania „I/64 – 1. ETAPA“. Súčasťou uvedeného 
zámeru bola aj hluková, rozptylová a dopravná štúdia ako aj posúdenie uvedeného zámeru na 
PR Lupka.  
 
Pripomienka č. 9.1.5.: 
„Nie je zdokumentovaný hlukový dopad z dopravy v jestvujúcich respektíve navrhovaných 
trasách ciest a ani v križovatkách na R1A a hlavne dopad na obytnú zónu Nitra Zobor – 
Šindolka a dopravné vzťahy a napojenia.“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

Námietka nesúvisí s predmetom tohto konania, pretože navrhované zmeny stavby pred jej 
dokončením nesúvisia nijako s dopadom na hluk v navrhovaných trasách ciest alebo 
križovatiek na R1A ani na  obytnú zónu Nitra – Zobor Šindolka a Roman Cerulík takéto tvrdenia 
ani nepreukázal. Námietkou sa stavebný úrad podrobne zaoberal už v stavebnom povolení, 
pričom hluková záťaž v prípade stavby „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ je 
súčasťou zámeru navrhovanej činnosti, na základe ktorého viedol príslušný orgán zisťovacie 
konanie. Dotknuté orgány na úseku životného prostredia ako aj verejného zdravia predložili vo 
vzťahu k stavbe „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ súhlasné vyjadrenia resp. 
záväzné stanoviská, čím je preukázaný súlad stavby s verejnými záujmami, ktoré chránia 
dotknuté orgány podľa osobitných predpisov. 
Posúdenie splnenia podmienky vyhovujúceho dopravného napojenia riešenej stavby „STEEL 
SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ bolo predmetom stavebného konania. V tomto konaní 
sa žiadne zmeny dopravných napojení neriešia a stavebník o takéto zmeny ani nepožiadal.  

 
Pripomienka č. 9.1.6.: 
„Vychádzajúc už zo samotného umiestnenia realizovanej stavby v Strategickom parku Nitra 
zdôrazňujem znenie zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), konkrétne znenie § 18 ods. 2 
písm. b) pri uplatnení prílohy č. 8, časť 9 Infraštruktúra, položka 15 Projekty budovania 
priemyselných zón, vrátane priemyselných parkov, kde sú v časti B upravené kritériá, resp. 
limity za naplnenia ktorých je v zmysle danej právnej normy § 18 ods. 2 písm. b) zo zákona 
povinné viesť zisťovacie konanie, pričom práve v prípade predmetnej položky č. 15, pod ktorú 
spadajú aj priemyselné parky, je v časti B uvedené „bez limitu“. Z tohto je teda zrejmé, že 
v zmysle platnej legislatívy je v prípade realizácie stavieb v rámci strategických parkov daná zo 
zákona povinnosť viesť zisťovacie konanie a to bez akýchkoľvek ďalších determinantov. 
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Následne je nutné prihliadnuť na § 38 odst. 3 zákona o posudzovaní, podľa ktorého povoľujúci 
orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska, alebo bez rozhodnutia 
vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu 
podľa tohto zákona. Pokiaľ vychádzame zo skutočnosti, že predmetná stavba sa realizuje 
v rámci strategického parku, tak tu je nutné zdôrazniť, že v rámci strategického parku 
neprebehlo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Samotný strategický park teda 
z hľadiska vplyvov na životné prostredie posudzovaný nebol. S ohľadom na túto skutočnosť je 
potom v spojení s citovanými ustanoveniami zákona o posudozvaní nutné jednoznačne ustáliť 
nezákonnosť vedenia stavebného konania pokiaľ sa má rozhodovať o stavebnom povolení na 
stavbu realizovanú v rámci takéhoto z hľadiska vplyvov na životné prostredie „neposúdeného“ 
strategického parku.“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

Stavebný úrad sa komplexne s námietkou Romana Cerulíka vysporiadal v právoplatnom 
stavebnom povolení a vysvetlil, že vo vzťahu k stavbe „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI 
NITRA“ bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Stavba síce 
má funkčné väzby na strategický park Nitra, ale v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov 
navrhovaná činnosť predstavuje novú činnosť, a podľa zákona je navrhovaná činnosť zaradená 
nasledovne: príloha č. 8, časť 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel, pol. č. 7. Strojárska 
výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m2, časť 9. Infraštruktúra, 
položka č. 15. Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov, časť 9. 
Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy od 100 do 500 
stojísk (kvôli variantnému riešeniu), pričom všetky uvedené položky stanovujú povinnosť viesť 
zisťovacie konanie. Zisťovacie konanie bolo vo vzťahu k predmetnej stavbe vedené príslušným 
orgánom a právoplatne ukončené Rozhodnutím zo zisťovacieho konania, v ktorom sa určilo, že 
navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 
Stavebný úrad disponuje týmto Rozhodnutím zo zisťovacieho konania, a teda nijako neporušil 
ust. § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, naopak v plnej miere sa riadil týmto 
ustanovením.  

 

Pripomienka č. 9.1.7.: 
„Ďalšou zákonnou prekážkou na rozhodnutie v tejto veci je aj v zmysle § 29 ods. 1 správneho 
poriadku s nutnosťou minimálne prerušiť toto konanie, keďže správny orgán si nevie sám urobiť 
úsudok je podanie správnej žaloby na Krajský súd Nitra v tejto veci. V týchto súvislostiach 
žiadam, aby obec Lužianky ako správny orgán sa zaoberal so všetkými mojimi pripomienkami, 
stanoviskami a námietkami ako aj žalobnými dôvodmi uvedenými v žalobe voči rozhodnutiu zo 
zisťovacieho konania navrhovateľa ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., ktorú som podal 
dňa 17.12.2018 na Krajský súd v Nitre s návrhom na priznanie odkladného účinku voči 
rozhodnutiu OÚ Nitra č. s. OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 17.09.2018, že navrhovaná 
činnosť sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a taktiež žalobu v súvislosti s t 
ýmto konaním podanú na Krajský súd v Nitre sp.zn. 15S/70/2019 zo dňa 21.6.2019 voči OÚ 
OVBP – týkajúcu sa rozhodnutia zo dňa 26.03.2019 č. OU-NR-OVBP2-2019/020009-002, 
majúci súvis s Vami citovaným stav. povolením č.j. 1300/2018-4131-02-Žá, aby ich zobral na 
zreteľ v ďalších súvisiacich konaniach, keďže o nich z predchádzajúcich prípadoch vie a tieto 
rozhodnutia sú aj predmetom súdneho preskúmavania k vzhľadom, ja tvrdím, nezákonnosti 
týchto rozhodnutí. Je procesne nemožné a nezákonné preto viesť toto povoľovacie konanie aj 
z týchto hore uvádzaných dôvodov. Keďže predmetné zisťovacie konanie bolo nedostatočné 
a Strategický park Nitra posudzovaný nebol, je nutné aj aplikovať stavebný zákon ust. § 140c 
ods. 6 a najskôr posúdiť povinným hodnotením celý Strategický park Nitra tak, ako sa to robí 
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pri Strategickom parku Haniska pri Košiciach a zistiť, či vôbec je možné tento Strategický park 
v tesnej blízkosti obytných zón v Nitre a okolí umiestniť.“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

 
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vydal dňa 20.06.2018 Rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania č. OU-NR-OSZP3-2018/016253 zo dňa 20.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 15.10.2018 v spojitosti s Rozhodnutím o Odvolaní, Okresného úradu Nitra, odboru 
opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie č. OU-NR-OOP3-
2018/035185 zo dňa 17.09.2018, právoplatné dňa 15.10.2018. V Rozhodnutí zo zisťovacieho 
konania sa uvádza, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať v zmysle zákona 
o posudzovaní vplyvov. Uvedené rozhodnutia sú právoplatné, vykonateľné a stavebný úrad je 
nimi viazaný, a neprináleží mu hodnotiť ich správnosť alebo zákonnosť. Pokiaľ ide o námietku, 
že Roman Cerulík podal dňa 17.12.2018 správnu žalobu – žalobu o preskúmanie zákonnosti 
Rozhodnutia o odvolaní, resp. Rozhodnutia zo zisťovacieho konania, spolu s návrhom na 
priznanie odkladného účinku, stavebný úrad uvádza, že doposiaľ nebolo doložené žiadne 
rozhodnutie o podanej žalobe ani o priznaní odkladného účinku a stavebný úrad nemá ani 
vedomosť o žiadnom takomto rozhodnutí. Rovnako tak stavebný úrad nemá vedomosť o tom, 
že by o žalobe podanej dňa 21.06.2019 bolo rozhodnuté resp. či  bolo rozhodnuté o priznaní 
odkladného účinku. Stavebné povolenie je potom nepochybne právne účinné aj v momente 
rozhodovania stavebného úradu o žiadosti stavebníka o povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením.  

 
Podanie správnej žaloby dokonca nepredstavuje ani dôvod na prerušenie stavebného konania 
– konania o zmene stavby pred jej dokončením. Akceptácia výkladu Romana Cerulíka by 
znamenala, že podanie akejkoľvek žaloby, hoc i nedôvodnej a šikanóznej, by bolo dôvodom na 
zastavenie alebo prerušenie stavebných prác (po právoplatnosti stavebného povolenia, resp. 
rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením), resp. dôvodom na prerušenie stavebného 
konania, čo by bolo bezpochyby v rozpore s princípom právnej istoty a oprávnenými záujmami 
stavebníkov, ako aj so zásadou hospodárnosti a rýchlosti konania. Dôvody prerušenia konania 
sú upravené v ust. § 29 správneho poriadku, pričom v tomto prípade nejde ani o jeden z týchto 
dôvodov. Do úvahy neprichádza ani konanie o predbežnej otázke, nakoľko v tomto prípade 
bolo vydané právoplatné a vykonateľné Rozhodnutie zo zisťovacieho konania a na to 
nadväzujúce Rozhodnutie o odvolaní a stavebný úrad je týmito rozhodnutiami viazaný (ust. § 
40 ods. 1 správneho poriadku). Požiadavka, aby sa stavebný úrad zaoberal žalobnými bodmi 
v správnej žalobe Romana Cerulíka voči Rozhodnutiu o odvolaní resp. Rozhodnutiu zo 
zisťovacieho konania, je nedôvodná a rozporná, keďže na jednej strane Roman Cerulík tvrdí, 
že stavebný úrad nie je príslušný na toto konanie a následne žiada stavebný úrad, aby sa 
zaoberal námietkami, žalobnými bodmi atď, uvedenými v žalobe voči Rozhodnutiu zo 
zisťovacieho konania. Žalobnými bodmi v správnej žalobe sa zaoberá príslušný správny súd 
v súdnom konaní a nie správny orgán v správnom konaní. Navyše, stavebný úrad nedisponuje 
predmetnými správnymi žalobami Romana Cerulíka, keďže Roman Cerulík sa na ne síce 
odkazuje, ale v jeho námietkach a stanoviskách zo dňa 15.07.2019 sa nenachádzajú. 
Účastníci konania boli riadne poučení o možnosti nahliadnuť do spisového materiálu ako aj 
o možnosti podať námietky a pripomienky v stanovenej lehote 7 pracovných dní, pričom boli 
poučení aj o následkoch neuplatnenia si námietok a pripomienok v stanovenej lehote, a preto 
sa stavebný úrad zaoberal len s námietkami, ktoré mu boli doručené vo vyššie uvedenej 
lehote.  
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Stavebný úrad nemal dôvod konať podľa ust. § 140c ods. 6 stavebného zákona, vzhľadom 
k tomu, že vo vzťahu k stavbe „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ bolo 
uskutočnené a právoplatne ukončené zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, 
a to ešte pred podaním žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením.  

 
Pripomienka č. 9.1.8.: 
„Taktiež žiadam, aby som bol o začatí a priebehu konania a o všetkých úkonoch osobitne 
písomne oboznámený zaslaním oznámenia na moju adresu doporučenou poštou.  
Z uvedených dôvodov podávam tieto námietky a žiadam, aby sa s nimi správny orgán riadne 
vysporiadal a aj pre mnou horeuvedené dôvody žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
zamietol, resp. konanie zastavil, resp. postúpil toto konanie príslušnému orgánu, čo je veľmi 
dôležité a tým nie je obec Lužianky !  
Nakoniec uvádzam, že žiadam, aby mi príslušný správny orgán z titulu môjho účastníctva 
v konaní a teda zachovania môjho práva na prístup k správnemu orgánu v rámci 
rozhodovacieho procesu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ešte pred vydaním rozhodnutia 
umožnil vyjadrovať sa ku všetkým podkladom rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať 
doplnenie podkladov rozhodnutia. V nadväznosti na toto zákonné ustanovenie žiadam, aby ma 
správny orgán upovedomil, ak bude považovať podklady rozhodnutia za dostatočné na vydanie 
rozhodnutia, že môžem využiť spomínané zákonné právo. 
Žiadam, aby som bol o všetkých úkonoch osobitne písomne oboznámený zaslaním oznámenia 
na moju adresu doporučenou zásielkou.“ 

 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

 
Skutočnosti uvádzané Romanom Cerulíkom v tomto bode nemajú povahu námietok. Romanovi 
Cerulíkovi, rovnako ako ostatným účastníkom konania, je umožnené, aby sa zúčastnil na tomto 
stavebnom konaní a v plnom rozsahu uplatnil svoje práva. Romanovi Cerulíkovi bolo doručené 
oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením, v ktorom bol 
okrem iného poučený aj o možnosti nahliadnuť do podkladov na vydanie rozhodnutia, a to:  
„Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 
pracovných   dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods. 3 
stavebného zákona neprihliadne. V rovnakom  termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži 
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote 
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na neskoršie uplatnené stanoviská sa 
neprihliada. Do spisového materiálu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade 
Nitrianske Hrnčiarovce, ul.Dlhá 6, 949 01 Nitra. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné 
vopred dohodnúť s vybavujúcou pracovníčkou Ing. Alžbetou Žitňanskou na t.č. 037/653411 
v úradných hodinách v dňoch pondelok 7:00-15:30, streda 7:00-15:30, piatok 7:00-13:00.“ 
Roman Cerulík nevyužil uvedenú možnosť. Stavebný úrad v tejto súvislosti poukazuje na to, že 
oznámenie o začatí konania bolo doručené v súlade s ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona. 
Stavebný úrad umožnil prístup k podkladom pre rozhodnutie, ako aj sa vyjadriť k týmto 
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie a súčasne stanovil lehotu na uplatnenie námietok 
a pripomienok a účastníkov poučil o následkoch ich neuplatnenia. Vzhľadom k tomu, že sa 
v stavebnom konaní uplatňuje priamo zo stavebného zákona zásada koncentrácie, akékoľvek 
ďalšie stanoviská, prípadne návrhy na doplnenie podkladov k tomuto rozhodnutiu, podané 
účastníkmi konania po lehote na uplatnenie námietok a pripomienok, sú irelevantné a stavebný 
úrad by na ne nemohol prihliadnuť. Stavebný úrad zabezpečil procesné práva účastníkov 
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konania v súlade so zákonom, pričom je plne len na rozhodnutí účastníkov konania, či svoje 
procesné práva budú realizovať v stanovenej lehote.  
Stavebný úrad dodáva, že podľa ust. § 24 ods. 1 správneho poriadku dôležité písomnosti, 
najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, 
ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. V zmysle tohto ustanovenia je 
zrejmé, že účastník konania má právo na to, aby mu správny orgán doručoval všetky dôležité 
písomnosti do vlastných rúk, ale správny orgán nemá za povinnosť oboznamovať účastníkov 
konania o každom jednom vykonanom úkone v rámci stavebného konania, ale len o takých 
úkonoch, o ktorých to právne predpisy ustanovujú. Stavebný úrad doručoval účastníkom 
konania tie písomnosti, o ktorých to ustanovuje platná právna úprava. Doručovanie 
dokumentov a zabezpečenie prístupu k spisovej dokumentácii je v stavebnom konaní v súlade 
s platnou právnou úpravou a v konaní je zabezpečená riadna ochrana práv účastníkov konania 
aj v tomto smere. Ako už stavebný úrad niekoľkonásobne zdôvodnil, je príslušným vykonať toto 
konanie a súčasne je povinný rozhodnúť o podanej žiadosti stavebníka a nemôže postúpiť 
podanie stavebníka miestne ako aj vecne nepríslušnému správnemu orgánu, práveže takto by 
konal nezákonne a naviac zmätočne.  
 
Pripomienka č. 9.1.9.: 
„Žiadam toto konanie pre jeho nezákonnosť okamžite zastaviť, aj pretože sa nejedná 
o príslušný správny orgán na rozhodnutie v predmetnej veci.“ 
 
- pripomienku stavebný úrad zamietol z nasledovných dôvodov:  

 
Požiadavke Romana Cerulíka nebolo možné vyhovieť, pretože Obec Lužianky ako stavebný 
úrad je príslušný správny orgán na rozhodnutie v predmetnej veci, a v rámci konania neboli 
zistené žiadne taxatívne vymedzené dôvody na zastavenie tohto stavebného konania, či už 
podľa ust. § 60 ods. 2 stavebného zákona, alebo podľa ust. § 30 ods. 1 správneho poriadku. 

 
Stavebný úrad sa detailne zaoberal vznesenými námietkami účastníka Romana Cerulíka, 
preskúmal namietané skutočnosti, avšak vznesené námietky a v nich uvádzané skutočnosti 
vyhodnotil ako nedôvodné a bez relevancie pre stavebné konanie o zmene stavby pred jej 
dokončením.  Stavebný úrad ďalej preskúmal správnosť dokumentov predložených 
stavebníkom v stavebnom konaní o zmene stavby pred jej dokončením a splnenie zákonných 
podmienok pre povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.  
 
Keďže navrhované zmeny stavby rešpektujú územnoplánovacie dokumentácie, osvedčenie 
o významnej investícii ako aj zastavovací plán Strategického parku Nitra,  a účel stavby 
„STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ sa nemení, a stavebný úrad nezistil žiadne 
vady alebo nedostatky, prekážky brániace povoleniu stavby, stavebný úrad dospel k záveru, že 
zmena stavby pred jej dokončením je odôvodnená a preto vydal toto rozhodnutie o zmene 
stavby pred jej dokončením.  

 
V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí 
nevyplynuli žiadne negatívne alebo protichodné závery k zhotoveniu stavby alebo závery 
o tom, že by uskutočnenie stavby vrátane zmien stavby pred jej dokončením malo mať 
negatívny vplyv na životné prostredie. Práve naopak, dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas 
s realizáciou stavby vrátane zmien stavby pred jej dokončením a ich závery nie sú protirečivé 
ani navzájom sa vylučujúce. Stavebný úrad pripomienky a podmienky, ktoré vyplynuli zo 
záväzných stanovísk, zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  
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Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie 
je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

 
Stavebný úrad preskúmal predloženú  žiadosť  o stavebné povolenie  stavby z hľadísk  
uvedených  v ustanovení § 62  stavebného zákona a zistil, že uskutočnením zmeny stavby 
pred jej dokončením  v predmetnom rozsahu  nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti, ani 
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

 
Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri 
výstavbe a užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov 
stavby a jej užívania na životné prostredie.  

 
Projektová dokumentácia bola zhotovená VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, 
osobami odborne spôsobilými (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch), podľa stavebného zákona a zákona č. 136/1995 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Podľa ust. § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť 
a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby. Podľa 
ust. § 46 ods. 1 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa ust. § 45 ods. 2 stavebného zákona.  
 
Stavebný úrad preskúmal projektovú dokumentáciu stavby za účelom zistenia, či spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu, a teda vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
ust. § 47 stavebného zákona a taktiež aj ust. § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, a po jej preskúmaní dospel k záveru, že projektová dokumentácia spĺňa všetky 
potrebné náležitosti, o ktorých to ustanovuje platná právna úprava.  
 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby 
pred jej dokončením. 
 
K žiadosti o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením boli predložené 
nasledovné doklady, stanoviská, vyjadrenia : 
- 2x PD stavby, vypracovaná spoločnosťou VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 
- splnomocnenie na zastupovanie v stavebnom konaní – splnomocniteľa ArcelorMittal Gonvarri 

Nitra, s.r.o., a splnomocnenca RENI, spol. s r.o. 
- originál kópie katastrálnej mapy – k.ú. Lužianky 
- originál výpisu z listu vlastníctva - k.ú. Lužianky LV č. 3988 
- právoplatné Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, č. OU-NR-OSZP3-2018/016253, zo dňa 20.06.2018, právoplatné 
15.10.2018. 

- osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13.07.2015 
- osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22.07.2015 
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- osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR č. 08806/2017-4220-10455 zo dňa 27.02.2017 
- záväzné stanovisko, OkÚ Nitra, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

– č.j. OU-NR-OSZP3-2019/025630-002-F32 – zo dňa 10.05.2019 
- záväzné stanovisko, OkÚ Nitra, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

– č.j. OU-NR-OSZP3-2019/025752-02-F14 – zo dňa 06.05.2019 
- záväzné stanovisko, OkÚ Nitra, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

– č.j. OU-NR-OSZP3-2019/038159-003 – zo dňa 06.08.2019 
- záväzné stanovisko Obec Lužianky, štátna správa ochrany ovzdušia – č.j. 1302/2018-4172-01-Žá 

– zo dňa 16.01.2019  
- odborné stanovisko, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., – č.j. 7165016761/50/BT/OS/DOK – zo dňa 

15.05.2019  
- záväzné stanovisko, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra – č.j. 

PPL/A/2018/02602 – zo dňa 10.10.2018  
- záväzné stanovisko, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J.P.II 8, 949 01 Nitra – č.j. 

KPUNR-2019/111622-2/32602/NIK – zo dňa 26.04.2019 
- záväzné stanovisko, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J.P.II 8, 949 01 Nitra KPUNR-

2018/18186-2/72555/NIK – zo dňa 05.09.2018 
 
- stanovisko, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 

949 11 Nitra – č.j. KRHZ-NR-2018/000174-002 – zo dňa 16.10.2018 
- záväzné stanovisko, OkÚ Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – 

č.j. OU-NR-OKR-2018/035986/2 – zo dňa 12.09.2018 
- vyjadrenie, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – č.j. ASM 

– 50 – 2436/2018 – zo dňa 10.9.2018  
- vyjadrenie, Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – č.j. BA-

3086/2018 – zo dňa 01.10.2018  
- vyjadrenie, Obecné siete,s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra – zo dňa 25.09.2018 
- vyjadrenie, Transpetrol, a.s., Prevádzka, 936 01 Šahy – č.j. 3573/16-Bu/La – zo dňa 10.10.2018  
- stanovisko, MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava – č.j. 165/2018 – zo dňa 

10.07.2018 
- doklad o zaplatení správneho poplatku 800,-€ 
 
 

Na základe hore uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

 
P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle ust. § 53 správneho poriadku 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v zmysle ust. § 54 správneho poriadku. Podľa 
§ 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na Obec Lužianky, Rastislavova 266, 
951 41 Lužianky. Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo 
podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta 
nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 
1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 stavebného 
zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia.   
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
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                                                                                                            Jozef Bojda  
                                                                                                   starosta obce  Lužianky 
 
 
Príloha pre stavebníka: - overená PD stavby 

 
Doručí sa účastníkom konania : do vlastných rúk (podľa § 24 ods. 1 správneho poriadku) – 
k rozhodnutiu č. j. 2918/2019-634-03-Žá zo dňa 08.08.2019 

1. ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica 
prevezme splnomocnený zástupca: RENI, spol. s r.o., Krátka č. 2, 949 01 Nitra  

2. Gestamp Nitra, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
3. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava  
4. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava  
5. ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica 
6. Obec Lužianky, Obecný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
7. Združenie domových samospráv, nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00  Bratislava 
8. Roman Cerulík, Štefánikova tr. 59, 949 01 Nitra 

 
Doručí sa dotknutým orgánom :   

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 
krajiny, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova tr. 
69, 949 01 Nitra 

3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ovzdušia, Štefánikova 
tr. 69, 949 01 Nitra 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 
hospodárstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
6. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, nám. Sv. Pavla II., č. 8 , 949 01 Nitra 
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
11. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
12. SPP – Distribúcia, a.s., OZ Nitra, Levická 9, 950 54 Nitra  
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 814 62 Bratislava  
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 814 47 Bratislava 
15. Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
16. Obecné siete,s.r.o., Kmeťova 22,949 01 Nitra 
17. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra 
18. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava  
19. Transpetrol, a.s., Bratislava,  Prevádzka, 936 01 Šahy 

 
Doručí sa po právoplatnosti rozhodnutia: 

20. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 
prírody a krajiny, odd. EIA, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 
Zverejnenie rozhodnutia – podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až 
do nadobudnutia jeho právoplatnosti: 
 
 
21. Obec Lužianky – tabuľa oznamov VB  
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Zverejnené dňa: .....................................   Ukončenie zverejenenia dňa: 
..................................... 
 
 
 
 
 
22. Obec Lužianky – internetová stránka 
 
 
 
 
Zverejnené dňa: .....................................     Ukončenie zverejnenia dňa: 
..................................... 
 
 

 
 
  
 


