Projekt plánovanej výstavby výrobno-skladovej
Zóny A v katastri obce Zeleneč
LOKALITA

ZÁMER

❑ Trnavský kraj -> Okres Trnava -> Obec Zeleneč -> k.ú.
Zeleneč (8 parciel) + k.ú. Modranka – mestská časť Trnavy
(6 parciel)
❑ typ zasiahnutých pozemkov: ostatná plocha, zastavaná
plocha a nádvorie, vodná plocha
❑ východne od diaľnice D1 pri čerpacej stanici Slovnaft s
odpočívadlom
❑ v širšom okolí sa nachádza ČOV
❑ najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca
475 m
❑ projekt je schválený v územnom pláne obce
Obr. 1 – Poloha obce

INVESTOR

❑ Priestory pre účely skladovania a expedovanie výrobkov, ako aj
výroby (montáž a kompletizácia výrobkov)
❑ Typ výroby: strojársky a elektrotechnický priemysel
❑ Súčasťou aj prechodné ubytovanie s 45 dvojizbovými bytovými
jednotkami pre zamestnancov (alebo ako motel) rozdelených v
troch blokoch a administratívne priestory
❑ Dopravné napojenie areálu na cestu III/1287 + napojenie na
diaľnicu cez mimoúrovňovú križovatku Voderady vo vzdialenosti
cca 4 km od odpočívadla Zeleneč po už existujúcich cestách v
súbehu s diaľnicou D1 (je na ňu napojený aj neďaleký priemyselný
park Samsung)
❑ V budúcnosti je zámerom investora vybudovať ďalšie 3 zóny
(dokopy 4 zóny – A,B,C,D) po oboch stranách diaľnice D1 na
pozemkoch s rozlohou cca 91 ha (k.ú. Zelenča = 1 175 ha)

❑ Návrh projektu: REDE-PROJECT spol.s.r.o.
❑ Investor: IB Industry center
❑ Predpokladaný výška investície je minimálne
90 mil. €
❑ predpokladaný počet vzniknutých pracovných
miest: cca 700
❑ Predpokladaný termín výstavby: 2021-2024
❑ Investor má už vysporiadané majetkovo-právne
vzťahy k pozemkom a pozemky sú vyňaté
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Tab. 1 - Celková plocha riešeného územia Zóny A (dve varianty)
Variant A (m2)

Variant B (m2)

Riešené územie

282 520

282 520

Zastavaná plocha

148 075

148 075

Spevnená plocha

15 865

15 700

Spevnená plocha
cez ORL
Zeleň

45 329

45 152

73 251

73 593

Plocha

Obr. 2 – Rozloženie zón

❑ cca 10% zastavanej plochy na administratívnu
funkciu
❑ cca 40% zastavanej plochy na funkciu ľahkej
montáže a výroby
❑ cca 1,5% zastavanej plochy na ubytovacie jednotky
❑ zvyšok: súvisiaca infraštruktúra
❑ Počet parkovacích miest (variant A: 462
a variant B: 450 parkovacích miest)

Zdroj: ArcGIS, vlastné spracovanie

POZITÍVA PROJEKTU A JEHO PRÍNOSY
❑ zvýšenie príjmov obce (na území katastra obce nie je žiadny iný projekt, z ktorého by mala finančný
výnos)

❑ jednorazový poplatok za rozvoj – 2,4 mil. € (16€/m2)
❑ každoročná daň z nehnuteľnosti – 250 tis. €
❑ možnosť pre obec uchádzať sa o úverové eurofondové financovanie
❑ nové pracovné príležitosti (cca 700 pracovných miest)

NEGATÍVA PROJEKTU
❑ bezprostredná blízkosť pri obci

2019

2020

2021

biodiverzity

❑ problémy s dopravou
❑ robotníci z cudziny

územie Úľanská mokraď

PREČO PETÍCIA?

Obr. 4 – Vizualizácia projektu

• zber podpisov na petíciu a
následné odovzdanie petície na
OÚ Zeleneč
• dodatočné zaslanie požiadaviek
petičného výboru a poslancov OZ
na posúdenie vplyvov na ŽP
• verejné prerokovanie petície
občanov Zelenča proti výstavbe
výrobno-skladovej zóny
• hlasovanie a schválenie miestnych
poslancov navýšenie poplatku z
10€/m2 na 16€/m2, (resp. celkové
navýšenie o 900 tis. €)
• v súčasnosti naďalej prebieha
posudzovanie vplyvov na ŽP a
proces zabezpečenia územného
rozhodnutia stavby

okolí plánovanej výstavby

Obr. 3 – Súčasný stav územia

• vydanie rozhodnutia OÚ ŽP Trnava
o nutnosti posúdenia vplyvov na
ŽP (tzv. Správa EIA)
• doručenie zámeru navrhovanej
činnosti na posúdenie OÚ Trnava –
odbor
starostlivosti
o
ŽP
(navrhovateľ
REDE-PROJECT
spol.s.r.o.)

(znečistenie/zhoršenie kvality) a vodných
tokov Parná a Trnávka v bezprostrednom

❑ negatívny dopad na Chránené vtáčie

❑ sponzoring firiem sídliacich v priemyselnom parku na rôzne aktivity v obci

2018

❑ dopad na kvalitu podzemných vôd

❑ narušenie pôvodného biotopu územia poľnohospodárskej pôdy, narušenie

2008

❑ vznik zrážkového tieňu

lužného lesa v katastri obce)

❑ vybudovanie obchvatu (avšak až pri zóne C a investor buduje iba časť obchvatu) + zlepšenie
kvality dopravnej infraštruktúry a budovanie novej (napr. nová cyklotrasa)
❑ zvýšenie cien nehnuteľností v obci

teplotný režim, prúdenie vzduchu)

lokality Lipky (posledný fragment

výrub stromov, zastavanie úrodnej

OBAVY OBYVATEĽOV
❑ zmena klimatických pomerov (vlhkosť,

❑ plánovaná likvidácia oddychovej

❑ zvýšenie atraktivity územia pre nových investorov

• predstavenie zámeru a územné
rozhodnutie Obce Zeleneč s
povolením na realizáciu viacerých
stavieb technickej infraštruktúry,
ako aj schválenie zo strany OÚ ŽP
Trnava (realizácia sa pozastavila v
dôsledku globálnej ekonomickej
krízy)

Autor: Bc. Michaela Čavojská
2mZ-RG
LS 2020/2021

Zdroj: OZ Komunita Zeleneč

❑ Obava zo zvýšenia intenzity dopravy počas výstavby aj prevádzky (zo skúsenosti so stavbou
neďalekého Samsungu) a celkového dopravného zaťaženia obce (obchvat plánovaný až pri
výstavbe zóny C) a poškodenia ciest (+zvýšenie hluku, prašnosti, ohrozenie bezpečnosti)
❑ Argument investora: projekt počíta s výstavbou obchvatu a predpokladá minimálne zaťaženie
dopravy v obci, aj to osobnými a nie nákladnými automobilmi
❑ Obava obyvateľov, o aký typ výroby pôjde a akí pracovníci tam prídu pracovať (obava z robotníkov
z cudziny vzhľadom k tomu, že projekt počíta aj so 45 bytovými jednotkami)
❑ Argument investora: projekt počíta s poloautomatizovanou výrobou a zamestnávať má
predovšetkým kvalifikovaných pracovníkov so SŠ a VŠ vzdelaním. V prípade bytov má ísť o
dočasné dvojizbové byty predovšetkým pre štvorčlenné rodiny a nie robotnícke ubytovne.
❑ Životnosť priemyselnej haly – čo bude po skončení výroby? (príklad neďalekého Samsungu a
Outletu Voderady)
❑ Nenávratné poškodenie krajiny – ornej pôdy, biotopov, vtáctva a zvyškov zelene
❑ Obava, že príspevok investora na rozvoj v súčasnej schválenej podobe nebude postačovať na
zaplatenie novovzniknutých výdavkov vyplývajúcich z navýšenia dopravy a počtu obyv. obce (napr.
limity kanalizácie, oprava rozbitých ciest po výstavbe, doplatok obce na obchvat, atď.)
❑ Nenávratná zmena rázu obce (kultúrne, sociálne a životné prostredie)
❑ Petíciu podpísalo 1 310 obyv. Zelenča nad 18 rokov
(nadpolovičná väčšina oprávnených voličov Zelenča), z toho 1 232
s trvalým pobytom v Zelenči (celkovo 2 660 obyv. k 1.1.2019)
❑ Ak by OZ účelovo zmenilo územný plán, kde je už projekt
schválený, obec by bola vystavená riziku súdneho sporu
❑ Návrhy a požiadavky petičného výboru:
❑ Zvýšiť poplatok za rozvoj z 10€/m2 na 35€/m2
❑ Nesúhlasiť so zmenou územného plánu pre zónu C,
ktorý by presunul obchvat (nechať podľa súčasného stavu)
❑ Sprísniť regulatívy v územnom pláne pre priemyselnú výrobu:
zvýšiť podiel zelene, znížiť zastavanosť, ako neprípustnú funkciu určiť – obytné zariadenia,
narábanie s nebezpečnými látkami
❑ Pri neodvrátiteľnosti výstavby žiadať od investora vynútené investície pre obec Zeleneč
(financovanie celého obchvatu, vybudovanie chodníkov v obci, podieľanie sa na nákladoch
rozširovania kanalizácie, obnova autobusových zastávok a pod.)

Zdroje: FB Komunita Zeleneč (občianske združenie); https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobno-skladova-zona-zelenec-zona-a (dostupné online 22.3.2021); https://www.trnavskyhlas.sk/c/27875-zelenec-na-nohach-ludia-sa-buria-proti-vystavbe-investor-vysvetloval-vyhody/ (dostupné online 22.3.2021); OÚ Trnava – Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania https://www.zelenec.sk/e_download.php?file=data%2Furedni_deska%2Fobsah575_2.pdf&original=Rozhodnutie%20zo%20zis%C5%A5ovacieho%20konania.pdf&fbclid=IwAR3iMEubxpbVBNA0QbGx4loRDJ2SZTkAR9fs3QmGEDFk44JCDKK7iAAZC6k (online 22.3.2021), Písomné dokumenty a zvukové
záznamy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Zeleneč, dostupné v archíve obce

