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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 Vodohospodárska výstavba, š.p., sídlom Karloveská 2, P.O.BOX 45, 

842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752 listom zo dňa 08.11.2019 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 „LIFE12 

NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-

moravskom regióne (BeeSandFish), Aktivita C.4 Obnova potravných biotopov cieľových 

vtáčích druhov, Klížska Nemá“ je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6  

písm. b) vodného zákona.  

 

           Predmetom navrhovanej činnosti je obnova malých močiarov, terénnych depresií 

a nížinných lúk, nachádzajúcich sa v blízkosti hniezdísk cieľových druhov. Odborná štúdia na 

obnovu potravných biotopov cielených vtáčích druhov (LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana 

brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne 

(BeeSandFish), Aktivita C.4 Obnova potravných biotopov cieľových vtáčích druhov, Štúdia, 

VÚVH, Oddelenie Hydrológie a riečnej morfológie, Ing. Katarína Holubová, PhD., Mgr. 

Katarína Mravcová, Ing. Radoslav Čuban, 2016, 2017, Bratislava) navrhla na základe 

detailného terénneho prieskumu analýzy hydrologických a hydrodynamických podmienok, 

ako aj morfologického vývoja koryta Dunaja a ramenných sústav (DuReFlood 

HUSK/1001/2.1.0060 Obnova spoločných záplavových území Dunaja pre posilnenie 

protipovodňovej ochrany a zvýšenie ekologickej hodnoty ekosystému rieky (Program 

cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republiky 2007 – 2013), VÚVH 

Odbor hydrauliky, hydrológie a riečnej morfológie, Bratislava, Január 2015 – digitálny 

terénny model (DTM) riešeného územia, r. 2013), ako vhodnú pre tento cieľ aj lokalitu 

Klížska Nemá. Pre zlepšenie podmienok v lokalite Klížska Nemá je navrhnuté prepojenie 

ramena s hlavným tokom Dunaja a okolitými mokraďami s cieľom zlepšenia hydrologickej 
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konektivity. Lokalita ramena i mokradí je súčasťou ľavobrežnej inundácie Dunaja v oblasti 

medzi rkm 1789 – rkm 1792.   

          Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, doručené Okresnému úradu Nitra dňa 05.12.2019.  

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.  

 


