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Informácia pre verejnosť 

(zverejnené 19.12.2019) 

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)_ 

  Žiadateľ/stavebník HSH, s.r.o., Majer č. 236, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 36 541 044 

v zastúpení Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 

949 01 Nitra listom zo dňa 04.11.2019 požiadal Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti  

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, ako príslušnému orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa 

ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

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

neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona  

a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona o tom, či navrhovaná činnosť „Revitalizácia 

rybníka – HSH, s.r.o., Veľké Zálužie“ je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona.  

           Predmetom navrhovanej činnosti je revitalizácia jestvujúceho rybníka, ktorá spočíva  

z vyčistenia dna rybníka od bahna, zmenu jestvujúceho prívodu vody, výstavby skladu  

s elektrickou nn prípojkou, žumpou a studňou s ATS. Jestvujúci stav rybníka je nevyhovujúci 

z dôvodu neprimeraného zabahnenia a nedostatočného prítoku vody z pramenišťa. Existujúci 

prívod vody z pramenišťa je riešený prívodným potrubím z PVC DN 100, ktoré vzhľadom  

na svoj priemer a časté zanášanie spadnutým lístím a iným biologickým materiálom 

(absentuje akákoľvek ochrana proti mechanickému zanášaniu potrubia) nie je schopné  

v dostatočnom množstve privádzať vody do telesa rybníka. 

 

V rámci navrhovaného projektu stavby sa vybuduje prívodné vodovodné potrubie 

PVC DN 200 v dĺ. 540,3 m, realizuje sa vyčistenie rybníka od nánosov bahna v celkovom 

objeme 1 413,0 m³, na východnej strane rybníka bude vybudovaný sklad s elektrickou nn 

prípojkou, žumpou a vŕtanou studňou DN 160 s hĺbkou cca. 25 m, ukončenou v ATS.  

V severozápadnej časti rybníka je navrhnuté spevnenie svahu z lomového kameňa 

vyspraveného cementovou maltou o ploche cca 75,0 m² a drevená lávka v rozmeroch 3 500 x 

1 200 mm osadená na oceľovej konštrukcii. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav  

je nutná oprava jestvujúceho odtokového stavidla. 

Po hore uvedených technických úpravách chce investor realizovať v predmetnom jazierku 

chov pstruhov. Plánovaná výstavba je súčasťou ekologického programu zameraného  

na zlepšenie a ochranu životného prostredia. 
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          Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, doručené Okresnému úradu Nitra dňa 16.12.2019.  

Zo záverov odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť 

podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia či ide 

o navrhovanú činnosť  podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek ŽP kraja, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 4 ods. 1 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade  

s ustanovením s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, konajúc v súlade s ustanovením § 16a 

ods. 1 vodného zákona oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci rozhodovania, 

či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné 

stanovisko k projektovej dokumentácii, k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku 

orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR. 

Verejnosť sa stáva doručením písomného stanoviska účastníkom konania podľa § 16a 

ods. 1 vodného zákona. 

Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.  

 Upozorňujeme, že sa na námietky a pripomienky po uvedenom termíne neprihliadne.  

 


