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Vec 

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní 

 

              Navrhovateľ ONEXO, spol. s r. o., so sídlom: SNP 129,  965 01 Žiar nad Hronom,  IČO 

35 745 568  ( ďalej len „ navrhovateľ“ ) v zastúpení  oprávneného zástupcu navrhovateľa Martiny 

Gubkovej, bytom  Hviezdoslavova 277/33, 965 01 Žiar nad Hronom predložil dňa  29.01.2020   

Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie  ( ďalej len „ príslušný 

orgán „ )  podľa § 22 zákona č. 24/2006  Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  ( ďalej len „ zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ )  

zámer navrhovanej činnosti „ Protipovodňová  ochrana  na  potoku  Kopernica“, ktorý vypracovala Mgr. 

Viera Göndöčová, Dolná ružová 8, 969 01 Banská Štiavnica, v mesiaci január  2020. 

 

           Navrhovaná činnosť „ Protipovodňová  ochrana  na  potoku  Kopernica “, ktorej účelom je 

zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lutila  a Žiar nad Hronom bude vybudovaná  na pozemkoch 

parciel CKN  č.: 3256, 3258, 3259 a 3708/1 v katastrálnom území Lutila. Predmetom zámeru činnosti je 

zabezpečenie  protipovodňovej ochrany Obce Lutila v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od 

rkm 3,900 do 4,300 a časti mesta Žiar nad Hronom v priľahlom  území vodného toku Lutilský potok od 

km 0,000 do 3,500.   Zámer navrhovanej  činnosti rieši  vybudovanie 3 suchých poldrov pri Kopernickom 

potoku nad obcou Lutila. Navrhovanými poldrami  sa zachytia prietoky veľkých vôd na Kopernickom 

potoku a následne dôjde k zabezpečeniu protipovodňovej ochrany Obce Lutila a čiastočne aj Mesta Žiar 

nad Hronom. Zámer činnosti rieši tri stavebné objekty:  

SO 01 Polder č. 1 - technické parametre:  plocha  16 600,0 m2, objem   53 976,0 m3,výška hrádze (merané 

od dna potoka ) 7,50 m, výška hrádze ( merané od brehovej  hrany potoka ) 5,70 m 

SO 02 Polder č. 2 - technické parametre:  plocha  10 800,0 m2, objem  25 472,0 m3, výška hrádze (merané 

od dna potoka ) 6,55 m, výška hrádze ( merané od brehovej  hrany potoka ) 4,75 m.  

SO 03 Polder č. 3 - technické parametre: plocha  19 800,0 m2, objem  79 200,0 m3,výška hrádze ( merané 

od dna potoka )  7,80 m, výška hrádze ( merané od brehovej  hrany potoka ) 6,00 m. 

Celkový navrhovaný objem sústavy poldrov je 158 658 m3. 

 

  Príslušný orgán  upustil od požiadavky variantného riešenia pre navrhovanú činnosť, na základe 

žiadosti navrhovateľa, listom č. OU-ZH-OSZP-2019/012448 ( č. záznamu: 0043774/2019 ) zo dňa 

19.11.2019. Predložený zámer navrhovanej činnosti obsahoval okrem nulového variantu ( zachovania 

súčasného stavu) jeden realizačný variant. 
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  Príslušný orgán v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a zákonom č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) začal 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie dňom podania účastníka konania príslušnému orgánu, t. j. dňom doručenia zámeru navrhovanej 

činnosti navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, 

dotknuté orgány a dotknutú obec, žiadosťou o vyjadrenie v súlade s § 23 ods. 1 zákona  o posudzovaní 

listom č. OU-ZH-OSZP-2020/002705 ( č. záznamu: 0004866/2020 ) zo dňa 04.02.2020. 

 

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnil na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ protipovodňová  ochrana  na  potoku  

Kopernica a taktiež zverejnil aj oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje 

o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čím 

zároveň oznámil účastníkom konania a zúčastneným osobám, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku 

majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie a nahliadnuť do spisu. 

 

Dotknuté obce: obec Lutila (od 06.02.2020 do 06.03.2020 na úradnej tabuli obce a od 06.02.2020 

do 02.03.2020 na webovom sídle obce ),  mesto Žiar nad Hronom (od 07.02.2020 do 28.02.2020 na 

úradnej tabuli i na internetovej stránke mesta ) podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie informovali o zámere navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, t. 

j. na informačných tabuliach, na internetových stránkach obcí, miestnym rozhlasom a pod. 

 

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami spĺňa kritériá Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní: 

Tabuľka č.10   Vodné hospodárstvo 

Položka č. 7  Objekty protipovodňovej ochrany  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré  

príslušný orgán  vykonal v súlade s § 29  zákona. 

 

Príslušný orgán oznámil podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutej obcí a mestu adresu, na 

ktorú je možno predkladať stanoviská verejnosti a vyzval ich na bezodkladné zverejnenie zámeru. 

Dotknutá obec  a mesto do troch pracovných dní od doručenia zámeru informovala o ňom verejnosť na 

úradnej tabuli obce a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže 

verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň príslušný orgán 

dotknutú obec upozornil, že zámer musí byť verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia 

informácie o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému 

orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej 

obci. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote 

prostredníctvom dotknutej obce. 

 

V súlade s § 23 ods. 4  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručili príslušnému 

orgánu svoje písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, v zákonom stanovenej lehote, 

nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení typ písma „ kurzíva“ t. j. sú citované 

všetky  pripomienky a požiadavky, originály doručených stanovísk sú uložené v spise ): 

 

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov  ( list č. OU-BB-OOP6-

2020/009463-002  zo dňa 28.02.2020) uvádza: Pripravovaná stavba sa bude realizovať na 

poľnohospodárskej pôde, parcelné číslo CKN 3259 a CKN 3258, druh pozemku trvalý trávny porast a na 

lesnom pozemku.  Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 5. a 9. skupiny kvality a podľa 

Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 

poľnohospodárskej pôdy jej väčšia časť patrí k najkvalitnejším v k. ú. Lutila. Vlastníkom uvedených 

pozemkov je obec Lutila. Predmetná činnosť je stavbou verejného záujmu a je  v súlade s Územným 

plánom obce Lutila. Na základe predloženej dokumentácie pre navrhované umiestnenie poldrov nie je 

k dispozícií  ani iný variantný spôsob návrhu. V ďalšom konaní preto požadujeme rešpektovať zásady 

ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane  a využívaní 

poľnohospodárske pôdy a minimalizovať navrhované zábery na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde 

v danom katastrálnom území. Vzhľadom na vyššie uvedenému nemá tunajší úrad k predloženej 

dokumentácií ďalšie pripomienky.  



 

 

 

 

 

 

2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia 
( list. č. 06961/2020/ODDDUPZP-2 zo dňa 19.02.2020)  ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o 

posudzovaní vydáva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti  nasledovné stanovisko: za dodržania 

opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie navrhnutých v zámere, s dôrazom na 

zachovanie migračnej priechodnosti vodného toku v mieste výstavby sústavy jednotlivých poldrov a na 

minimalizáciu výrubu drevín, nemáme k predloženému zámeru navrhovanej činnosti zásadné 

pripomienky. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení.  

  

3. Obvodný banský úrad Banská Bystrica ( list č. 421-437/2020 zo dňa 13.02.2020)  

k predloženému zámeru nemá pripomienky, pretože jej realizáciou nebudú dotknuté záujmy podľa 

banských zákonov.   

 

4. Regionálny úrad verejného  zdravotníctva, Žiar nad Hronom  ( list č. L/2020/00246-2 zo dňa 

12.02.2020 ) podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné 

stanovisko a predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/21006 Z. z..   Toto záväzné 

stanovisko slúži ako podklad k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného úradu v predmetnej veci.   

 

5.  Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií  ( list č. OU-

ZH-OCDPK–2020/003012 zo dňa 24.02.2020) vydáva nasledovné stanovisko:   Žiadame dodržiavať  

v plnej miere ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ( 

cestný zákon )  v znení neskorších predpisov.  K predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme 

námietky. 

               

6. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ( list č. OU-ZH-PLO-2020/003268 zo 

dňa 21.02.2020) uvádza: Tunajší úrad súhlasí s návrhom optimálneho variantu: realizačný variant tak, 

ako je to uvedené a odporúčané v časti V. porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh 

optimálneho variantu zámeru navrhovanej činnosti. Súhlas je uvedený za podmienky, že realizácia 

navrhovanej činnosti bude vykonaná v súlade so zásadami ochrany  lesných pozemkov ustanovenými § 5 

ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t. j. lesné pozemky par. č. CKN 

3708/1 ( časť ) v k. ú. Lutila ( uvedené v geometrickom pláne  č. 43894691-55/2019 ako novovytvorená 

par. Č. CKN 3708/35 v k. ú. Lutila o výmere 8733 m2 ) budú využívané na iné účely ako na plnenie funkcií 

lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku 

dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia 

funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich.  

 

7. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany 

ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP -002851-2/2020 zo dňa 07.02.2020 )  súhlasí so zámerom navrhovanej 

činnosti bez pripomienok   a nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov činnosti na životné 

prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

8. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany 

prírody a krajiny  ( list č. OU-ZH-OSZP-2020/002845-002 zo dňa 12.02.2020 ).  Na základe komplexného 

posúdenia zámeru  navrhovanej  činnosti,  orgán štátnej  správy ochrany prírody a krajiny z hľadiska 

jeho sledovaných záujmov   nemá  námietky  a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné  prostredie pri dodržaní všetkých  opatrení na zmiernenie nepriaznivých 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedených v kap. IV. 3.8. – 3.14. zámeru činnosti. 

Uvedená  činnosť sa bude vykonávať na pozemkoch, ktoré sú zarastené náletovými drevinami  a sú  

vedené  v  katastri  nehnuteľnosti  ako trvalé trávny porast ( par. č. 3258, 3259 ) resp. lesný pozemok  

( par. č. 3708/1 ) resp. vodná plocha ( par. č. 3256 ). Pozemky dotknuté výstavbou  sú   umiestnené   mimo 

CHKO Štiavnické vrchy, kde podľa zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej 

ochrany. Na pozemku dotknutého  výstavbou  sa nenachádzajú maloplošné chránené územia  s vyšším 

stupňom ochrany ani  biotopy európskeho resp. národného významu.    Predmetné pozemky   nie sú 

súčasťou územia európskeho významu ( NATURA 2000 ).Podľa  platného  Regionálneho   územného   

systému ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom ( RÚSES ) vypracovaného  firmou Esprit v roku 



 

 

 

 

 

2013 a schváleného rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné 

prostredie pod č. s.: OÚ- ZH- OSZP – 2015/000257-40 dňa 12.01.2015  dotknutým  územím  prechádza 

Kopernický potok, ktorý vo svojej dolnej časti pod Obcou Lutila tvorí ľavostranný prítok Lutilského 

potoka – regionálny biokoridor  ( RBKh 2 ). Kopernický potok je bez legislatívnej ochrany. Po celej dĺžke 

ma vytvorené brehové porasty v nižších častiach tvorené jelšou lepkavou, topoľom osikovým a miestami 

aj pristupujúcimi drevinami z okolitých lesov.   V brehových porastoch žijú  drobné cicavce a  vtáky. 

Z uvedeného dôvodu požaduje, aby bol vykonaný podrobný dendrologický prieskum predmetných drevín 

určených na výrub  a  na konaní  o povolení výrubu drevín  resp. zachovanie určitých drevín bol prítomný 

zástupca Správy CHKO Štiavnické vrchy  z dôvodu zachovania biotopu pre súčasne žijúce druhy vtákov 

a živočíchov v mieste realizácií zámeru činnosti. Výrub vzrástlych drevín uskutočniť len v nevyhnutých 

a v odôvodnených prípadoch mimo vegetačného obdobia.     

   

9. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  - štátna správa 

odpadového  hospodárstva ( list č. OU-ZH-OSZP – 002895-2/2020 zo dňa 14.02.2020 ) uvádza: 

Realizáciou navrhovanej činnosti budú počas výstavby produkované nasledovné druhy odpadov podľa 

Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 

17 01 01 – betón a 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Štátny orgán odpadového 

hospodárstva so zámerom činnosti súhlasí a neodporúča zámer na ďalšie posudzovanie.  

               
10. Okresný  úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa  

( list č. OU-ZH-OSZP–2020/002908-002 zo dňa 19.02.2020 ) uvádza: Orgán štátnej vodnej správy 

predložený zámer činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie.  Navrhovaná činnosť bude predmetom konania, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 

písm. b) vodného zákona.  

 

11. Mesto Žiar nad Hronom ( list č. 1122/2020  zo dňa 26.02.2020 ) okrem iného uvádza: Dňa 6. 2. 

2020 bol Mestu Žiar nad Hronom v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) doručený Váš list č. OU-

ZH-OSZP-2020/002705-002, ktorým Mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci zasielate zámer 

navrhovanej činnosti „Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ navrhovateľom ktorého je 

ONEXO, spol. s r. o., SNP 129, Žiar nad Hronom. Predložený zámer spracovala Mgr. Viera Göndöčová, 

Banská Štiavnica v januári 2020. Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie protipovodňovej ochrany 

obce Lutila v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od rkm 3,900 do 4,300 a zároveň aj časti 

mesta Žiar nad Hronom v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od rkm 0,000- 3,500. 

Protipovodňové opatrenia pozostávajú z vybudovania troch suchých poldrov na vodnom toku Kopernica 

v rkm 4,25. Poldre budú umiestnené na pozemkoch CKN parc. čís. 3259, CKN parc. čís. 3258, CKN parc. 

čís. 3256 a CKN parc. čís. 3708/1 v k. ú. Lutila. Celkový objem sústavy poldrov je 158 658 m3. 

Predbežnou simuláciou odtokových pomerov zo sústavy podrov je očakávané zníženie povodňovej vlny na 

vodnom toku Kopernica zo súčasnej hodnoty Q100=37,0 m3.s-1 na hodnotu 34,14 m3.s-1. V zámere (na 

str. 3) je uvedené, že užívateľom bude Mesto Žiar nad Hronom. V zámere je ďalej deklarované, že 

navrhovaná protipovodňová ochrana má významný vplyv na obec Lutila a súčasne na okrajovú časť 

mesta Žiar nad Hronom v území priľahlom k vodnému toku Lutilský potok (str. 7) a že realizáciou 

navrhovanej činnosti sa dosiahne významné zmenšenie povodňovej vlny v obci Lutila a v okrajovej časti 

mesta Žiar nad Hronom a výstavba sústavy poldrov bude mať tak významný vplyv na elimináciu 

povodňových prietokov vo vodnom toku Kopernica, že zabezpečí protipovodňovú ochranu nielen pre 

obyvateľov obce Lutila ale synergicky aj protipovodňovú ochranu pre obyvateľov mesta Žiar nad 

Hronom v okolí Lutilského potoka (str. 24). Podotýkame, že v súčasnom období vypracováva SVP, š.p. 

(správca vodohospodársky významného vodného toku Lutilský potok) štúdiu „Žiar nad Hronom - 

Ladomerská Vieska, protipovodňové opatrenia na tokoch Hron a Lutilský potok“, pričom v časti A bude 

riešený návrh protipovodňových opatrení na toku Lutilský potok, rkm 0,000 - 3,500, t. j. v tom istom 

úseku, ktorý je predmetom riešenia predloženého zámer. V súvislosti so zabezpečením protipovodňovej 

ochrany mesta Žiar nad Hronom uvádzame, že navrhovaná činnosť má iba zanedbateľný vplyv na 

zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta Žiar nad Hronom a preto pre zabezpečenie komplexnej 

protipovodňovej ochrany obyvateľov obce Lutila a mesta Žiar nad Hronom je potrebné riešiť viaceré 

protipovodňové opatrenia, ktoré musia byť koordinované správcom dotknutých vodných tokov.Mesto Žiar 

nad Hronom, zastúpené primátorom Mgr. Petrom Antalom, v zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 



 

 

 

 

 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydáva toto stanovisko k predloženému zámeru 

„Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“, navrhovateľom ktorého je ONEXO, spol. s r. o., SNP 

129, Žiar nad Hronom: súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti 

za nasledovných podmienok: rešpektovať skutočnosť, že komplexnú ochranu mesta Žiar nad Hronom (to 

znamená ochranu všetkých ohrozených obyvateľov mesta) rieši v zmysle platných právnych predpisov 

SVP, š. p. ako správca vodohospodársky významného toku „Lutilský potok“ a všetky činnosti, súvisiace s 

dotknutým vodným tokom musia byť riešené v súčinnosti so správcom vodného toku.  

          Mesto Žiar nad Hronom o zaslaní zámeru informovalo verejnosť v zmysle § 23, ods.3 zákona 

nasledovným spôsobom: Oznam o zaslaní zámeru s uvedením, kedy a kde má možnosť verejnosť 

nahliadnuť do zámeru, je zverejnený odo dňa 7. 2. 2020 po dobu 21 dní (t. j. do 28. 2. 2020) na úradnej 

tabuli mesta pred MsÚ v Žiari nad Hronom. Oznam o zaslaní zámeru spolu s textom zámeru bol 

zverejnený na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk. Na Mestský úrad ku dňu 

vypracovania stanoviska Mesta Žiar nad Hronom verejnosť neprišla nahliadnuť do zámeru. 

 

12. Obec Lutila  ( list č. E34/2020 zo dňa 09.03.2020 ) uvádza: Obecný úrad v Lutile potvrdzuje 

zverejnenie dokumentu „ Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ na úradnej tabuli obce 

v termíne  od 06.02.2020 do 06.03.2020 a na webovom sídle obce Lutila v termíne od 06.02.2020 do 

02.03.2020. V zákonom stanovenej lehote neboli na obecný úrad Lutila doručené žiadne pripomienky 

občanov.  

 

13.  „ Lutila O. Z. “, Dobšinského413/19, 966 22 Lutila v zastúpení Mgr. Slávkou Pročkovou a PhDr. 

Mgr. Ján Pročka, Dobšinského413/19, 966 22 Lutila,  Mgr. Ján Pročka, Dobšinského413/19, 966 22 

Lutila každý z účastníkov samostatne  ( list zo dňa 16.02.2020 doručený na úrad dňa 17.02.2020 ). 

Pripomienky k zámeru „Protipovodňová  ochrana na potoku Kopernica" Navrhovateľ projektu po zvážení 

všetkých možností navrhol: „Po vyhodnotení majetkovoprávnych vzťahov, vhodnosti lokalít na realizáciu 

výstavby sústavy poldrov ( z pohľadu projektovej dokumentácie a čo najlepšieho dosiahnutia cieľov 

protipovodňovej ochrany) a verejno - prospešnosti predkladaného zámeru bola ustálená ako vhodnejšia 

lokalita nami navrhované umiestenie suchých poldrov o niečo vyššie ako lokalita Vyše môstku ( pričom z 

environmentálneho pohľadu sa jedná v podstate o totožné lokality ). V uvedenom prípade ide i klamstvo a 

zavádzanie, nakoľko v navrhovanej lokalite podľa Územného plánu (ÚP), ktorý zatiaľ ešte aj dodnes 

platí, nie je potrebné urobiť taký závažný a devastačný zásah do prírody a krajiny ako v lokalite 

navrhovanej projektantom. Teda environmentálna záťaž sa po vyrúbaní stromov a realizovaní projektu, 

tak ako je navrhovaný projektantom, neúmerne zvýši. Pritom nevidíme žiadny praktický význam takejto 

zmeny. Skôr naopak. Ak je jediným dôvodom zmeny lokality pre navrhnutie PPO vysporiadanie majetko-

právnych vzťahov, zákon umožňuje obciam a mestám v prípade verejného záujmu urobiť zásah, ktorým 

vyvlastní v prípade, že nedôjde k dohode medzi vlastníkmi a obcou pozemky, ktoré sú nevyhnutne 

potrebné k realizácii uvedeného projektu. Projektant operuje vyjadrením príslušného orgánu v rámci 

Rozhodnutia o upustení od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti (vydaného Okresným 

úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-

2019/012448 zo dňa 19.11.2019). Kde je napísané: „...navrhované umiestenie poldrov je limitované 

priestorovými pomermi v území, ktoré zároveň minimálne narušia existujúcu scenériu a urbanizmus v 

dotknutom území, čím sa utvoria územno-technické predpoklady na komplexný rozvoj hospodárskej 

činnosti s vybudovaním ďalšej vybavenosti v priľahlom území toku a zároveň sa zvýši kvalitatívna 

hodnota územia zlepšením odtokových pomerov v území a nakoľko pre umiestnenie poldrov nie je iná 

vhodnejšia lokalita k dispozícii a neexistuje ani iný variantný spôsob návrhu iných lokalít pre umiestnenie 

poldrov... " 

O uvedenom rozhodovaní o veci samotnej široká verejnosť nevedela a nemala uvedené rozhodnutie ani k 

dispozícii a nemohla ho ani pripomienkovať. Máme za to, že sa jednalo o možné obštrukcie zákona 

formou verejnej vyhlášky, aby široká verejnosť nevzniesla námietky voči takémuto nielen 

netransparentnému ale aj vysoko neodbornému postupu práve orgánu, ktorý by mal v čo najväčšom 

rozsahu chrániť prírodu tak, ako mu to ukladá aj samotný názov. Toto konkrétne jednovariantné riešenie 

je v tomto prípade neprípustné a v užšom chápaní absolútne neodborné. Dokonca odporuje vyjadreniam v 

územnom pláne, kde tento úrad nevzniesol takúto námietku, ktorú teraz prezentuje. To znamená, že v čase 

schvaľovania územného plánu okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie považoval za 

jednovariantné riešenie vybudovania PPO pre obec Lutila práve miesto, ktoré je na dnešnom Územnom 

pláne v inej lokalite. Ak teda ide o takéto vyjadrenia uvedeného orgánu štátnej správy, potom mal tento 
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orgán trvať na posudzovaní dvoch variant riešenia a to pôvodnej varianty navrhnutej v Územnom pláne a  

ako druhej predložený zámer projektu spoločnosťou Onexo spol. s.r.o. Svojím vyjadrením príslušný orgán 

štátnej správy ohrozuje svoju odbornosť v posudzovaní uvedených projektov. A teda začíname byť na 

pochybách, či vôbec vie uvedený orgán posúdiť vhodnosť realizácie PPO na potoku Kopernica. 

Žiadame posúdiť odborne uvedené rozhodnutie tohto príslušného organu.  Dôvodov je hneď niekoľko. 

Ako jeden z najdôležitejších je ten, že PPO je projekt, ktorý spadá do oblasti „Verejného záujmu" a teda 

metódy, akými sa je možné k uvedeným pozemkom dostať, sú  veľmi jednoduché a po novele zákona aj 

pomerne rýchle. Preto argument, ktorý uvádzajú ako projektant vo svojom zámere tak aj starosta obce 

Lutila a aj konateľ spoločnosti ONEXO spol. s .r. o sú alibizmom a neopodstatneným zavádzaním nielen 

občanov a verejnosti, ale aj posudzovateľov uvedeného zámeru, ktorí si uvedené skutočnosti relevantne 

neoveruj. Opatreniami  je možné predpokladané vplyvy významne minimalizovať. Nulový variant 

zachováva stav s dôvodným ohrozením pred povodňami s početnými technickými škodami (tie pred 

niekoľkými dňami sa sám starosta obrátil na príslušné orgány BBSK ako aj ministerstva, či môže uvedenú 

PPO zmeniť v UP obce bez zmeny územného plánu. Bolo mu odpovedané, že Územný plán obce je 

záväzným dokumentom a nie je možné svojvoľne zmeniť to,  čo je v ňom naplánované. 

Hneď na strane č.4, druhý odstavec, projektant konštatuje: „Dotknuté parcely sú momentálne 

hospodársky nevyužívané, jedná sa prevažne o trvalé trávnaté porasty s náletovými drevinami, ako aj 

koryto toku a vodná plocha toku (na dotknutých parcelách nebolo dostatočne vykonávaná starostlivosť v 

zmysle príslušných právnych predpisov)." Čo z tohto v  skutočnosti plynie ?  1. Jedná sa s veľkou 

pravdepodobnosťou o masívny výrub stromov a krov v počte niekoľko stoviek kusov práve týchto 

„Náletových drevín", ktoré už v dnešnej dobe tvoria skôr súvislý pás lesa ako jednotlivo roztrúsené 

„Náletové dreviny a kry.". 

2. Poukázaním na zanedbanie starostlivosti o uvedené parcely, vytvára projektant priestor pre 

jednoduchšie získanie povolenia na výrub uvedených stromov a krov. Musíme pripomenúť, že 

starostlivosť zanedbala práve obec Lutila s jej starostom Jánom Pružinom. Ak teda zanedbal  
starostlivosť podľa zákona, je potrebné najprv vinníka potrestať za zanedbanie svojich povinností a až 

následne situáciu ďalej riešiť. Na uvedenom postupe trváme.                        
Do pozornosti dávame kapitol: II. 12.2 Vplyv navrhovanej činnosti v lokalite Lutila „ Na základe 

podmienok zverejnenej výzvy č. 21 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný 

tok 0PKZP-P02-SC211-2017-21 musia navrhované opatrenia zabezpečiť (a preukázať) ochranu pred 

povodňami v príslušnej geografickej oblasti v zmysle plánu PMPR v čiastkovom povodí Hrona (obec 

Lutila nie je v súčasnosti zahrnutá v geografickej oblasti). Vplyv povodňových opatrení je prelo doložený 

znížením prietoku v Lutilskom potoku a zmenou záplavovej čiary na povodňových mapách v schválených 

geografických oblastiach (t. j. najmä geografická oblasť Žiar nad Hronom). Napriek uvedeným 

podmienkam (teda potreba modelovať a preukázať ochranu v zadefinovanej geografickej oblasti) bude 

mať výstavba poldrov najmä priamy vplyv v obci Lutila. Prepočet prechodu povodňovej vlny cez 

navrhované poldre je vypočítaný na prietok Q100 ročnej vody (keďže tak je to vyžadované podmienkami 

výzvy č. 21 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na  vodný tok 0PKZP-P02-SC211-

2017-21), pričom dochádza k zníženiu prietoku z 37,0 m3/s na 34,14 m3/s, čo sa blíži k prietoku Q50 

ročnej vody. Pri nižšom povodňovom prietoku ako Q100 (to je 50 ročná, 20 ročná a menej ročná voda, čo 

sú samozrejme častejšie a bežnejšie povodňové vody,  ktoré ale taktiež môžu spôsobiť značné škody) bude 

vplyv poldrov na znížení povodňového prietoku podstatne väčší a tým dôjde aj k výraznej ochrane obce 

Lutila, aj keď v súčasnosti obec Lutila nie je zahrnutá v geografickej oblasti." Nikde však nemáme 

uvedené údaje o prietoku práve Q100 teda 100 ročnej vode na ktorú bola daná výzva postavená. Buď sa 

zabudol projektant k veci vyjadriť, alebo tento počin bol urobený zámerne. Teda tvrdíme, že uvedený 

projekt nie je kompletným. Suché poldre znížia protipovodňovú vlnu na 34,14m3 /s-1,  čím cez Lutilu 

potečie menej vody a záplavová vlna bude menšia. Týmto novým tvrdeniam odporujú dve skutočnosti: 

1.Pod uvedenými suchými poldrami navrhnutými v tomto projekte sa nachádza najväčšie územie, ktoré 

bude splavovať do koryta potoka Kopernica najviac zrážkovej vody z okolitých odlesnených kopcov, 

pričom sa množstvo vody v koryte môže zvýšiť až o 10 či 20m3/s-1,  čo bude prietok nie 34,14m3/s ako je 

údaj zo zámeru, ale v Qmax až 54,14m3/s. Prívalová vlna, ktorá zasiahne obec Lutilu pri strete s prvým 

mostom, ktorý sa nachádza na hornom konci obce Lutila a ide cezeň štátna cesta na obec Slaská, má 

maximálnu kapacitu prietoku len 20m3/s~l.Znamená to, že viac ako polovica prívalovej vody pôjde pozdĺž 

korytom potoka a po hlavnej ceste na ulici Štefánikovej. Teda povodeň z roku 2010 sa bude s veľkou 

pravdepodobnosťou opakovať. Je potrebné a nevyhnutné pre správne posúdenie funkčnosti a efektivity 



 

 

 

 

 

zámeru PPO vyžiadať si technické dokumenty o priepustnosti Qmax. prvého mosta na hornom konci obce 

Lutila a porovnať jeho max. prietok s výstupným max. prietokom z poldra. S určitosťou môžeme povedať, 

že ani prvý most cez obec Lutilu nezvládne ani na výstupe z poldra uvedených 34,14 m3/s , pričom do 

uvedených hodnôt nepočítame zrážkovú vodu,  ktorá sa do koryta potoka dostane od výpustu poldra až po 

prvý spomínaný most v obci Lutila. 

3.Nie je počítané a ani v konsekvenciách vôbec zohľadnené a prepočítané, ako sa bude okolité 

odlesňovanie lesov realizovať za 10, 20, 30 rokov a či prívalová vlna z uvedených odlesnených kopcov 

nebude väčšia, ako je samotný výstup projektovaný v tomto projekte. Ak by tomu tak bolo, išlo by o 

kumulatívnu vlnu, ktorá by sa valila na obec Lutila. Teda reálne by sa na obec valila povodňová vlna 

34,14m3/s +34,14 m3/s,  čo je dohromady 68.28m3/s. 

4. Nerozumieme, prečo je prepočítavaná PPO len 100 ročnú vodu, keď pri vodných, dielach a stavbách 

podobného určenia sa napríklad v spoločnosti Lesostav Zvolen a. s. prepočítavala pri takýchto stavbách 

povodňová vlna na min. 100 až max. 500 ročnú vodu. Myslíme si, že v snahe akýmkoľvek možným 

spôsobom urýchliť samotnú realizáciu PPO ide o podceňovanie skutočného ohrozenia obce a občanov 

Lutily.                                                                                                                                                              

5.V konečnom dôsledku ide primárne o zníženie protipovodňovej vlny priamo v obci Lutila, ktorá klesne 

len o 8%, čo je zanedbateľné pri uvedenom prietoku a sekundárne o možnosť vytiahnuť pozemky pod 

„Novým Priorom" v Žiari nad Hronom zo záplavového územia, nakoľko už bude urobená 

Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica. Nie je pritom podstatné, či táto PPO je funkčná alebo len 

„akože" na oko. Vyňatie pozemkov zo záplavového územia v katastri Žiaru nad Hronom bude podstatne 

lukratívnejšie, ako preinvestovanie 3.600.000 Eur z Eurofondov. Tak sa to všetko javí v kontexte udalostí 

a faktov. Obec Lutila by preto nemala robiť vlastnú PPO pre potreby iných miest a obcí, ale prioritne sa 

zamerať na ochranu vlastného majetku a občanov. Aj napriek tomu, že sme pripomienkovali aj predošlú. 

PPO, kde sme namietali skutočnosť, že ide len o zníženie prietoku, čo znamená, že uvedený projekt 

protipovodňovej ochrany nerieši komplexne ochranu občanov a ani majetku obce Lutila, naďalej sa touto 

hlavnou a najzávažnejšou pripomienkou nikto nezaoberal a vôbec ju nebral do úvahy. Z uvedených 

údajov je jasné, že sústava nových poldrov tak, ako sú navrhované, s veľkou pravdepodobnosťou nebudú 

vôbec účinné na Q1oo a to z dôvodu, ktorý sme opisovali v minulých pripomienkach, za ktorými si naďalej 

stojíme a sú jedným z hlavných nedostatkov celého zámeru PPO.  Na menšiu vodu je otázne do akej mieri 

bude PPO účinná. Jej účinok je aktuálny len do výstupu z poldra pri Omax.  do 10 m3/s-1, teda na takú 

vodu, ktorú vie z určitosťou pojať prvý most cez obec Lutila. Zníženie protipovodňovej vlny z 37 m3/s na 

34,14 m3/s je za sumu realizácie 3.600.000 Eur výsmechom a neúčelne vynaloženými prostriedkami 

daňových poplatníkov. Ak k tomu pripočítame devastáciu prírody veľkého rozsahu,  ako aj neúmerné 

zvýšenie environmentálnej záťaže v okolí s dopadom na občanov a obec Lutila, výsledné hodnotenie tejto 

protipovodňovej ochrany je pre občanov úplne jasné. Uvedenú protipovodňovú ochranu si neželajú. Ak 

nemá projekt slúžiť účelu, je nepotrebný. PPO je účinná vtedy, ak pri maximálnom prietoku je 

zabezpečená ochrana majetku a občanov obce Lutila. Ak tomu tak nie je, ide o hazard a neodborné 

riešenie z dôvodov, ktoré uvádzame vyššie. Ďalšie konkrétne a závažné pripomienky:  III. 1.10. 

Charakteristika bioty „Bežne sa vyskytuje jeleň lesný, srnec lesný, daniel škvrnitý, muflón ušný, mačka 

divá, zajac poľný, kuna lesná, hraboš poľný, chrček poľný, krt obyčajný, jež bledý, potkan obyčajný, myš 

domová, veverica stromová, hrdziak hôrny, jazvec lesný, vydra riečna, syseľ pasienkový medveď hnedý a 

rys ostrovid Pozorované boli aj netopiere - netopier veľký, netopier veľkouchý, netopier ostrouchý." „Na 

pozemkoch, na ktorých sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti sa nevyskytujú na základe 

mapovaní a pozorovaní vzácne, ohrozené alebo inak chránené rastlinné a živočíšne druhy, biotopy. Nie je 

však vylúčené, že časom na dotknuté územie neemigrujú, resp. sa nerozšíria z okolitého územia také 

druhy rastlinstva alebo živočíšstva, ktoré sú predmetom záujmu ochrany prírody a krajiny." Na strane 

15-16 projektant vymenoval všetky druhy zveri bežne sa vyskytujúce v našich lesoch. Z uvedeného je 



 

 

 

 

 

zrejmé, že si nedal ako projektant ani námahu zistiť skutočný výskyt uvedených živočíchov na danom 

území. Nesprávne označenie uvedených zvierat názvami. Konštatujeme, že nie sú neuvedené všetky druhy 

voľne žijúcich zvierat, ktoré sa v danej lokalite vyskytujú a naopak, sú uvedené navyše aj tie, ktoré sa v 

danej lokalite vôbec nevyskytujú. Je to tiež jeden zo znakov povrchnej práce a prístupu, k uvedenému 

projektu. Zrejme nebudeme ďaleko od pravdy ak tvrdíme, že ide len o prispôsobenie inému už 

existujúcemu formulárovému projektu, pri ktorom sa zmenil len názov lokality, parcelné čísla ako aj iné 

špecifické údaje, pričom ostatná časť formulárového projektu ostala zachovaná. Sme dokonca toho 

názoru, že projektant projektu PPO fyzicky prítomný na obhliadke spomínaného územia nikdy nebol. 

Vyplýva to aj z viacerých údajov, ktoré čerpal len z internetových zdrojov. Nie je pravdou, že na 

uvedenom záujmovom území sa nevyskytujú žiadne chránené druhy rastlín ani živočíchov. Uvedená 

oblasť je jedna z hlavných trás migrácie jelenej zvery v čase „ruje", taktiež tadiaľ migruje srnčia zver 

spolu s diviačou zverou. Pravidelne sa uvedené územie stalo prechodovým územím vlka dravého a v 

uvedenej lokalite sa niekoľko krát v minulosti aj ulovil. Je veľa fotografií výskytu mačky divej, ktorá tam 

každoročne odchováva potomstvo. Z akého zdroja čerpal projektant nám nie je známe. Ale uvedené 

informácie sú zavádzaním a klamstvom ako verejnosti, tak aj orgánov štátnej správy, ako aj 

samosprávy/povoľovacie konanie ha umiestenie stavby/, ktoré rozhodujú v danej veci. O výskyte vzácnych 

druhov rastlín nemáme vedomosť, nie však preto, že by tam nerástli, ale z dôvodu, že tam nebolo urobené 

žiadne monitorovanie na vzácne druhy rastlín a biotopy. Preto je potrebné najprv v danej oblasti vykonať 

podrobný prieskum daného územia a až potom rozhodovať a písať nezmyselné frázy, ktoré nie sú možné 

overiť spätne verifikovaním. V časti III.4.2.Povrchové vody a podzemné vody „V záujmovom území sa 

nenachádzajú významní producenti priemyselných odpadových vôd. V katastrálnom území sa nachádza 

čistiareň odpadových vôd na čistenie splaškových odpadových vôd, ktorá spôsobuje lokálne zmeny kvality 

povrchových vôd vo vodnom toku Lutilský potok. Nepriaznivý vplyv na stav povrchových vôd a 

podzemných vôd môže mať poľnohospodárska činnosť." V projekte sa uvádza čistička odpadových vôd, 

ktorá však nevieme, kde sa nachádza. Nikdy sme žiadnu čističku v danej lokalite nevideli. Skôr si 

myslíme, že neexistuje. Na druhej strane nie je ani zmienka o dôležitom vodnom zdroji pitnej vody s 

hĺbkovým vrtom, ktorý sa nachádza práve na ploche jedného z poldrov a Poľnohospodárske družstvo v 

Žiari nad Hronom ho používalo ako zdroj vody pre napájanie dobytka. Tento zdroj vody je vedený 

potrubím do vzdialenosti 4-5 km. Ak by bol tento zdroj bezcenným, nebolo by rentabilné viesť potrubie na 

takúto vzdialenosť. Uvedenou činnosťou sa tento starý a výdatný zdroj pitnej vody zničí natrvalo. 

Prítomnosť uvedeného zdroja je z hľadiska konzekvencie pre budúcnosť nezanedbateľnou vecou. Ide 

teda, o vzácny a potrebný zdroj vody, ktorého význam pre budúcnosť môže byť významnejší ako samotná 

PPO. Takýchto zdrojov v katastri obce Lutila prudko ubúda, čo je spôsobené nárastom ťažby bentonitu v 

okolitých horách. Existuje preto vysoký predpoklad, že v budúcnosti nárastom ťažby bentonitu poklesnú 

zásoby spodnej pitnej vody nielen v danej lokalite, ale v celom regióne. IV.3. Hodnotenie zdravotných 

rizík „Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Navrhované 

protipovodňové opatrenia zvýšia kvalitatívnu hodnotu územia a tým zlepšia aj hygienické podmienky 

života obyvateľov obce Lutila. " Uvedené skutočnosti sú ďalším možným klamstvom. Ako navrhované 

protipovodňové opatrenia zvýšia kvalitatívnu hodnotu územia, keď pravidelné nánosy nielen z obce 

Kopernica, ktorá mimochodom doteraz nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, ako aj splavovanie 

povrchového bentonitu bude centrom hnilobných procesov a v jarnom až jesennom období liahňou 

bodavého hmyzu. Ako zabezpečí prevádzkovateľ, aby sa uvedený bodavý hmyz nerozmnožoval? Bude 

uvedenú oblasť postrekovať? Ak áno, čím? Herbicídmi? Alebo ako inak? Každý takýto postrek môže mať 

nepriaznivý vplyv na okolitý biotop ako aj na zdravie obyvateľov a čistotu a nezávadnosť vôd. 

Nesúhlasíme s takouto formuláciou uvedených skutočností a žiadame riadne preskúmanie konsekvencií, 



 

 

 

 

 

ktoré vzniknú vybudovaním PPO do budúcnosti a to nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj 

strednodobého a dlhodobého. IV.3.2. Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na biotu. Str. 26 ods.2 - 

„Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti bude potrebný výrub niekoľkých, nevyhnutne určených, 

jedincov náletovej nelesnej drevinovej vegetácie bez významnejšej ekologickej funkcie (prebierka drevín, 

ktoré sa nachádzajú v mieste výstavby a ktoré nie je možné zachovať vzhľadom na trvalý záber pôdy 

stavbou). Plánovaná výsadba trávnych a bylinných porastov a drevinovej vegetácie vhodného druhového 

zloženia bude znamenať kompenzáciu výrubov. Výsadba bude tiež plniť protieróznu funkciu." 

Str.26 ods. 4 a 5 - „Nevyhnutný výrub v lesnom pôdnom fonde (parcela 3708/35) bude vykonávaný len v 

rozsahu, kde koryto toku zasahuje do takejto parcely a zároveň takáto časť sa bude prekrývať s telesom 

poldra, prípadne s úpravou toku v časti pred a pod poldrom. " „Presné počty drevín určených na výrub 

z nevyhnutého dôvodu realizácie navrhovanej činnosti (ktorého rozsahu bude minimálny — v území 

telesa poldrov, úpravy koryta pod vyústením z hrádze poldra (cca 10m koryta) a pred vstupom do hrádze 

cca v rozsahu 100 m koryta pred hrádzou, t. j. v rozsahu vnútorného priestoru poldra), pripadne ich 

plocha budú predmetom samostatného posúdenia v rámci ďalších konaní podľa osobitných predpisov, 

pri ktorých sa výrub drevín bude posudzovať príslušnými orgánmi ochrany prírody a krajiny. " 

Je potrebné, aby projektant presne určil množstvo stromov, ktoré sa budú musieť vyrúbať. Je rozdiel ak 

sa vyrúbe 30 stromov a ak sa vyrúbe 300 a viac stromov. V pôvodnom zámere stavby PPO by sa 

skutočne jednalo o veľmi malé množstvo stromov, ak by sa vôbec nejaké museli odstraňovať, pričom 

uvedené lúky by  poňali väčšie množstvo vody, ako je projektované v novom predloženom zámere. 

Upozorňujeme, že v uvedenej oblasti ešte za čias socializmu bolo plánované prehradenie uvedených 

brehov, pričom by  vznikla súvislá vodná plocha, ktorá sa mala využívať aj na turistiku. Aj práve preto 

by bolo vhodné ponechať na posúdenie minimálne dve varianty, ktoré sa budú porovnávať. Nezmyselnosť 

a neodbornosť úradníkov okresného úradu je vidieť aj v tomto prípade. V ďalšej časti sa budeme venovať 

jednotlivým vybraným kapitolám a ich bodom, ktoré považujeme za podstatné pre naše vyjadrenie. V 

niektorých sa budeme možno aj opakovať. Je ale potrebné si uvedomiť, že aj keď ide o verejný záujem na 

uvedenom projekte, mal by sa o to viac klásť dôraz na koncepčnosť, ucelenosť a zodpovedný prístup pri 

spracovaní uvedenej dokumentácie k PPO, ale aj pri jej samotnej realizácii. IV.3.8. Opatrenia na 

zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti  „počas prevádzky protipovodňových opatrení zabezpečiť ich 

primeranú údržbu. V prípade veľkých nánosov v retenčnom priestore poldrov zabezpečiť odstránenie 

veľkorozmerných naplavenín."  Z uvedeného popisu nie je vôbec jasné, čo je primeraná údržba a v akom 

rozsahu a ako často sa má vykonávať. Taktiež nie je jasné, aká je pravidelnosť a čo je hlavným 

ukazovateľom začatia primeranej údržby. Uvedené vyjadrenia sú zavádzajúce, neurčité, nejasné, pričom 

nie je možné určiť spôsob dodržiavania a kontroly uvedených opatrení na údržbu. Taktiež nie je jasné, čo 

znamená slovko veľké nánosy. Ak si predstavíme veľkosť skládky odpadového bentonitu na ľavej strane 

povodia potoka smerom na Kopernicu, pričom pri každom daždi či topení snehu sa určitá časť 

uvedeného minerálu dostáva do povodia potoka, potom je jasné, že za pár mesiacov bude robiť 

prevádzkovateľ PPO uvedenej spoločnosti ťažiacej bentonit ( v tomto prípade zrejme spoločnosti 

Koperbent ) dopravnú odvoznú službu. Táto spoločnosť dodnes nemá uvedenú horninu zabezpečenú proti 

splavovaniu a znečisťovaniu toku potoka až po sútok pod mostom za obcou Lutila (na čo sme už aj v 

minulosti viac krát poukazovali). IV.3.13. Posúdenie súladu činnosti s územno-plánovacou 

dokumentáciou „ Navrhovaná činnosť zabezpečuje protipovodňovú ochranu územia obce Lutila a časti 

mesta Žiar nad Hronom a teda je stavbou verejného záujmu. " 

Aj napriek tomu, že je stavbou verejného záujmu, platí aj pre takéto stavby územné plánovanie. Uvedená 

PPO je v platnom Územnom pláne obce Lutila plánovaná a schválená všetkými zložkami štátnej správy 

vrátane Okresným úradom odboru starostlivosti o životné prostredie. Nevidíme dôvod na zmenu 

uvedeného územného plánu a nesúhlasíme z takouto zmenou. Žiadame preto, aby boli vypracované 



 

 

 

 

 

minimálne dve varianty riešenia uvedeného projektu PPO, kde jedna varianta bude spracovaná na 

pôvodnom mieste vyznačenom v platnom územnom pláne obce Lutila, ku ktorému dal Okresný úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie pri jeho pripomienkovaní kladné stanovisko a nemal voči tomuto 

umiestneniu PPO žiadne výhrady. Išlo by o porovnanie dvoch variant za účelom ekonomickej efektívnosti, 

vhodnosti umiestnenia (čo znamená menšej environmentálnej záťaže pre životné prostredie) a funkčnosti. 

1.V.3.14. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov „Ďalší postup 

hodnotenia navrhovanej činnosti nie je potrebný, pretože nie je predpoklad výskytu iných problémov pri 

realizácii a prevádzke navrhnutých protipovodňových na vodnom toku Kopernica. Predbežné posúdenie 

vplyvov výstavby sústavy poldrov na vodnom toku Kopernica v obci Lutila a v časti mesta Žiar nad 

Hronom preukázalo významný pozitívny vplyv na ochranu zdravia, životov a majetku obyvateľov, 

subjektov a inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území vodného toku Kopernica a vodného toku 

Lutilský potok po sútoku týchto vodných tokov. Zároveň neboli preukázané žiadne významné negatívne 

vplyvy na životné prostredie a preto nie je dôvodné ďalej posudzovať navrhovanú činnosť. " 

Nestotožňujeme sa s uvedenou argumentáciou a to z dôvodu, že jednak sa na uvedenom území zničí veľmi 

významný zdroj vody, ktorý ako sme už spomínali vyššie, doteraz slúži ako zdroj vody pre dobytok a 

druhou podstatnou vecou je, že sa nikde v zámere nestretávame s riešením nánosov, ktoré budú 

spôsobovať výskyt plynov ako metán, bután atď. Tieto oblasti sa môžu tak stať možnými dočasnými 

územiami so stojacou vodou, kde budú prebiehať rôzne hnilobné procesy i, pričom sa nadmerne zvýši 

počet bodavého hmyzu a to hlavne komárov. Ako sa bude bojovať proti takémuto novému problému, ktorý 

môže mať v budúcnosti veľmi nepríjemný dopad na život obyvateľov, sa nikde nepíše. Ide o veľmi dôležitý 

a nebezpečný zásah do biodiverzity ako aj do prírodných pomerov lokality, ktorý zmenou klímy môže mať 

nepriaznivý dopad aj na život rastlín a živočíchov v danej oblasti. V. 1.2. Zdôvodnenie návrhu 

optimálneho variantu. „V prípade, že by nedošlo k realizácii nami navrhovaného riešenia 

protipovodňových opatrení na toku Kopernica, stav ohrozenia v inundačnom území toku Kopernica a 

toku Lutilský potok by pretrvával. Vybrežené vody by spôsobovali škody väčšieho rozsahu na plochách s 

miestnou zástavbou. Realizačný variant predstavíme riešenie, ktoré zabezpečí ochranu pred povodňami 

obce, ktorá bola v posledných rokoch opakovane vystavená povodňovým prietokom Q1Q0. Realizácia 

navrhovanej činnosti dočasne zhorší vodné prostredie rýb, semiakvatických živočíchov a vtáctva 

brehových porastov ale realizáciou nápravných opatrení je možné predpokladané vplyvy významne 

minimalizovať. Nulový variant zachováva stav s dôvodným ohrozením pred povodňami s početnými 

technickými škodami (technické a ekonomické) na verejnom aj súkromnom majetku, v hraničných 

prípadoch aj s ujmou na zdraví a životoch obyvateľstva. Nemáme dojem, že uvedená protipovodňová 

ochrana  bude mať až také „zázračné" účinky ako opisuje projektant. Treba si uvedomiť skutočnosť, že 

príčinou povodní v obci Lutila nebolo množstvo zrážok, ale fakt priepustnosti vody jednotlivých 

mostových konštrukcií. Jednotlivé mosty v obci Lutila dokážu objemovo zvládnuť prietokové zaťaženie 20-

25m3/s-1 vody. V uvedených obdobiach boli prietoky vody ďaleko presahujúce Qmax. jednotlivých mostov. 

A tento problém neobíde ani prietoky po realizácii uvedených PPO na potoku Kopernica podľa 

stanovených prietokov. Teda nulový variant oproti jednovariantnému riešeniu je absolútne rovnakým 

riešením s rozdielom výšky investícií a čistoty vodného toku potoka Kopernica. Pritom dôjde k 

rozsiahlemu výrubu drevín a nezvratnému devastovaniu prírody. Znova upozorňujeme že prietok Q100 nie 

je v lelom zámere jednoznačne vyčíslený. Vhodnosť lokality navrhovanej činnosti bola posúdená 

príslušným orgánom v rámci rozhodnutia o upustení od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti (vydaného Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie pod 

číslom OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019) „...navrhované umiestenie poldrov je limitované 

priestorovými pomermi v území, ktoré zároveň minimálne narušia existujúcu scenériu a urbanizmus v 

dotknutom území. " Čo sa týka vhodnosti poldrov, túto tému sme preberali už vyššie, ale zopakujeme. 

Organ posudzujúci vhodnosť umiestnenia si teraz asi neuvedomil situáciu, že v prípade schvaľovania 

Územného plánu obce Lutila nemal výhrady k umiestneniu PPO v lokalite , kde je a aj bola odsúhlasená. 

Ak teraz ten istý orgán tvrdí, že správnosť umiestnenia je jedine tam ako vo svojom zámere uvádza 

projektant dnes, ide o protichodné tvrdenia orgánu štátnej správy v tej istej veci pričom uvedené 

rozhodnutia majú spôsobilosť domnievať sa, že sú neodborné a ich rozhodnutia sa menia podľa potrieb 

zadávateľov, čo však nemá nič spoločné so skutočným odborným posúdením lokality na ktorej má byť 

uvedená PPO realizovaná. Z uvedeného dôvodu, ktorý vidíme ako veľmi závažný a kľúčový pre 

posudzovanie vhodnosti lokality, žiadame aby o lokalite umiestnenia PPO rozhodol nadriadený orgán. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému vznášame námietku neobjektívnosti rozhodnutia okresného úradu v danej 

veci a to s prihliadnutím na skutočnosť, že v uvedenom čase sme podali naše pripomienky, ktorých 



 

 

 

 

 

závažnosť mohla mať za následok nezrealizovanie uvedenej PPO. Z uvedeného dôvodu okresný úrad 

odbor starostlivosti o životné prostredie rýchlo rozhodol rozhodnutím: OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo 

dňa 19.11.2019 o vhodnosti stavby. Naše pripomienky boli podané dňa 25.9.2019.  

V. 1.2. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu. Str.32 ods. l  „Nakoľko pre umiestnenie poldrov nie je 

iná vhodnejšia lokalita k dispozícií a neexistuje ani iný variantný spôsob návrhu iných lokalít pre 

umiestnenie poldrov, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie listom číslo OU-ZH-

OSZP-2019/012448 zo dna 19.11.2019, že podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru. Na základe uvedených skutočností je v 

tomto zámere navrhovanej činnosti posudzovaný jeden realizovateľný variant a preto odporúčame 

realizačný variant zámeru za predpokladu recipovania navrhnutých opatrení do ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie." Pre umiestnenie poldrov je omnoho vhodnejšia lokalita a to tá,  ktorá je dnes 

označená aj  v Územnom pláne obce Lutila pre realizáciu PPO. Preto v rámci objektívneho posúdenia a 

nepochopiteľnej zmeny rozhodnutia okresného úradu mali zostať minimálne dve varianty riešenia 

uvedenej PPO. Toto rozhodnutie nám v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie nebolo ako 

účastníkom konania vôbec doručené. A vzhľadom k tejto skutočnosti sme na takéto rozhodnutie nemohli 

ani reagovať. Uvedené rozhodnutie je neodborné, zavádzajúce a žiadame uvedené rozhodnutie preskúmať 

nadriadeným orgánom.                                                                                                                                              

Záver: Vzhľadom na preštudovanie zámeru, ako aj z dôvodu opakovaného pokusu na realizáciu PPO na 

potoku Kopernica spolu so skutočnosťami, ktoré predchádzali tomuto zámeru, ako aj spracovanie tohto 

konkrétneho zámeru, v nás vzbudzuje podozrenie, že celý projekt PPO nesie črty zvláštnych praktík, ktoré 

v celkovom pohľade môžu pôsobiť ako konanie s cieľom nezákonného získania eurofondov. Z uvedeného 

hľadiska upozorňujeme na tento fakt ako aj na obozretnosť orgánov pri rozhodovaní a udeľovaní 

súhlasných stanovísk. Žiadame tiež, aby v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní k navrhovanej 

činnosti bolo určené /a to vzhľadom na veľký devastačný zásah do krajiny a životného prostredia/, že 

navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a teda, aby proces posudzovania 

vplyvov navrhovanej činnosti nebol ukončený v etape zámeru, ale aby sa pokračovalo v procese 

posudzovania vplyvov na životné prostredie ďalej. Z uvedeného „zámeru", ako aj rozhodnutí okresného 

úradu odboru starostlivosti o životné prostredie máme veľkú pochybnosť nielen o odbornosti uvedeného 

projektanta, ale hlavne o odbornosti orgánu štátnej správy, ktorá si v uvedenej problematike hrubo 

protirečí, čo vzbudzuje podozrenie z možného klientelizmu, prípadne silno korupčného prostredia. Bolo 

by vhodné, aby uvedené rozhodnutie okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie (OU-ZH-

OSZP-2019/012448 zo dňa 19. 11. 2019) a vhodnosť umiestnenia PPO, ako sme už spomenuli, preskúmal 

prinajmenšom nadriadený orgán pripadne samotné ministerstvo. Nestotožňujeme sa s uvedenými 

skutočnosťami, pričom odkazujeme aj na pripomienky podané nami dňa 25.9.2019 na okresnom úrade 

osobne. V nich je podrobne uvádzané, prečo je uvedená PPO skôr rozmarom ako prínosom pre 

spoločnosť. Aj napriek tomu, že sa k uvedenému umiestneniu PPO opätovne vyjadril okresný úrad dňa 19. 

11. 2019 vo vyššie uvedenom rozhodnutí, to nemá vplyv na platnosť územného plánu obce Lutila. Zmenu 

realizácie PPO je možné robiť až po zmene územného plánu. Znovu upozorňujeme, že tento zámer PPO 

na potoku Kopernica je v rozpore s územným plánom obce Lutila. Veríme, že zvíťazí zdravý rozum pred 

ekonomickými záujmami jednotlivcov, skrývajúcimi sa pod rúškom „Verejného záujmu", ktorého definíciu 

títo aktéri s najvyššou pravdepodobnosťou ani neovládajú.  

 

        Príslušný orgán uvedené stanovisko dňa 25.02.2020 zaslal elektronickou poštou navrhovateľovi  

a spracovateľovi zámeru činnosti a v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie požiadal ho o doplňujúce informácie  a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska.                                                                                       

Dňa 11.03.2020 na príslušný orgán bolo elektronickou poštou doručené  stanovisko  navrhovateľa 

činnosti v ktorom uvádza:   
Týmto predkladáme vyjadrenie spracovateľa zámeru k pripomienkam Lutila O. Z. k zámeru 

„Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ zo dňa 16.2.2020 doručené na úrad dňa  04.03.2020. 

Úvodom by sme radi poznamenali, že reagovanie na uvedené pripomienky je komplikované a v mnohých 

aspektov nemožné, keďže v rámci predložených pripomienok boli uvedené len stanoviská, dojmy a názory 

ktoré nie sú podložené žiadnymi štúdiami, posudkami, výpočtami a podobne. Napriek uvedenému týmto 

predkladáme vyjadrenie k pripomienkam Lutila O. Z.  (s tým, že pripomienky sú nekonzistentné a 

opakovane sa vracajú k tomu istému, preto sme sa snažili reagovať komplexne k tým tvrdeniam, ku 

ktorým sa dalo nejakým spôsobom reagovať. V zmysle uvedeného sme zvolili takú štruktúru nášho 

vyjadrenia, kde sme označili číselne jednotlivé okruhy pripomienok Lutila O. Z., pod ktoré uvádzame naše 



 

 

 

 

 

vyjadrenia.): 1. Údajný rozpor zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou: Proces posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“) a jeho výsledok sú podkladom územnoplánovacej 

dokumentácie, to znamená, že aj na základe záverov EIA navrhovanej činnosti je možné aktualizovať 

územný plán obce Lutila (tento proces v súčasnosti prebieha, samozrejme až po ukončení tohto procesu v 

prípade, že nami navrhovaná lokalita bude zahrnutá do územného plánu obce Lutila) sa pristúpi k ďalším 

konaniam podľa osobitných predpisov, okrem iných aj konanie o umiestnení stavby v zmysel stavebného 

zákona, pričom predpokladom tohto konania bude posúdenie či naša navrhovaná činnosť je v súlade s 

platným územným plánom obce Lutila. Na základe uvedeného nie je možné v tejto fáze posudzovať zámer 

navrhovanej činnosti s aktuálnym územným plánom – to ani nie je úloha procesu EIA, to bude úlohou 

konania o umiestnení stavby (vo všeobecnosti by potom nemohli byť predmetom EIA variantné riešenia – 

variantnými riešeniami nie sú len riešenia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v územných plánoch obcí), inými 

slovami, súlad navrhovanej činnosti s územným plánom je predmetom posudzovania v rámci konania o 

umiestnení stavby. 

2. Spochybňovanie účelnosti, efektívnosti a funkčnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k protipovodňovej 

ochrane: Účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti boli predmetom posúdenia odborne 

spôsobilých osôb ako sú projektant v odbore vodné stavby, ako aj nezávislého posúdenie vplyvu 

navrhovanej činnosti na okolité prostredie, obyvateľstvo a dosiahnutie zadefinovaných cieľov v zmysle 

príslušnej výzvy MŽP SR a plánov manažmentu povodňových rizík vykonaného spoločnosťou DHI 

Slovakia s.r.o., ktorá štandardne vypracúva a hodnotí plány povodňových rizík pre SVP, š.p. – to 

znamená, že účelnosť, funkčnosť a efektívnosť je pre túto fázu projektu viac ako dostatočne posúdená, 

V ďalších fázach prípravy projektu budú účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti 

posudzované príslušnými orgánmi a odbornými hodnotiteľmi (ako sú všetky dotknuté orgány, najmä 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a v prípade podania žiadosti o nenávratný finančný 

prostriedok aj MŽP SR) čo poskytne dostatočne a odborne podložený obraz o tom, či táto činnosť je 

opodstatnená – inými slovami, ak by bola pravda čo tvrdí predkladateľ pripomienok, určite to lepšie 

posúdia a vyhodnotia osoby, ktoré sú na to odborne pripravené a v prípade negatívneho posúdenia tohto 

projektu nedôjde k jeho realizácii. Predmetom EIA nie je skúmanie, či navrhovaná činnosť spĺňa 

požiadavky výzvy MŽP SR, predpokladá sa, že keď zámer navrhovanej činnosti sa vypracúva ako podklad 

pre budúcu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MŽP SR, je opodstatnená a spĺňa definované 

kritériá. Navyše technická spôsobilosť stavby bude posudzovaná najmä v rámci stavebného konania (ak 

sa projekt do tej fázy dostane). 

3. Požiadavka o posudzovanie navrhovanej činnosti vo variantnom riešení: Predkladateľ pripomienok 

úvodom vytýka Okresnému úradu Žiar nad Hronom, že verejnosť nemala možnosť pripomienkovať 

rozhodnutie číslo: OU-ZH-OSZP- 2019/012448 zo dňa 19.11.2019  ohľadom variantnosti , a nezverejnení 

tohto rozhodnutia vidí obštrukcie zákona ( napr. formou verejnej vyhlášky) s cieľom nejakého utajenia 

tohto rozhodnutia pred verejnosťou. Navyše takýto postup úradu nazýva neodbornosťou....Tieto úvahy vo 

veľkej miere vystihujú celý obsah pripomienok predkladateľa, kde tento bez znalosti problematiky  

a príslušných právnych predpisov  osočuje ostatných z neodbornosti a nekalých úmyslov. Tak ako v tomto 

prípade, kde Lutila O.Z. vyjadruje k procesu prijímania rozhodnutia od upustení variantu v zámere , kde 

obviňuje okresný úrad z neodbornosti  a nezákonného postupu , pritom by stačilo pozrieť si ustanovenia 

zákona EIA, konkrétne § 22 (6) Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom 

prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti 

najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná 

technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania 

ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie 

ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona. Ďalej sa v zákone o EIA uvádza, že na toto konanie sa 

nevzťahuje správny poriadok. Čo znamená, že okresný úrad postupoval úplne presne v súlade s literou 

zákona a odborne, a ani nemohol postupovať inak – konanie o variantnosti nie je štandardným konaním, 

kde sa rozhodovanie zverejňuje. Priestor na pripomienkovanie verejnosťou je daný v procese EIA 

samotného zámeru. Predkladateľ pripomienok sa domnieva, že navrhovateľ sa cielene nezaoberá 

navrhovanou činnosťou v lokalite Vyššie môstku s argumentáciou, že výber lokality  bol určený so 

skrytým cieľom výrubu drevín ( mimochodom samotný predladateľ pripomienok k zámeru si sám sebe 

odporuje, keďže ďalej v texte jeho pripomienok k zámeru cituje časti zámeru navrhovanej činnosti , kde 

uvádzame dôvody zvolenej lokality). Toto je nesprávny a nelogický záver. Totižto dôvodom, prečo sa 

zámer navrhovanej činnosti takouto lokalitou (Vyššie môstku) nezaoberá, je zrejmý a logický, keďže 

prvým krokom navrhovateľa navrhovanej činnosť v zmysle zákona o EIA bolo požiadanie Okresného 



 

 

 

 

 

úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie o rozhodnutie, či sa má zámer 

navrhovanej činnosti vypracovať vo variantnom riešení (nie je možné predložiť zámer na príslušný orgán 

bez žiadosti o upustenie, resp. určenie variantného riešenia). Keďže Okresný úrad Žiar nad Hronom, 

odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 určil, 

že zámer sa má vypracovať v bezvariantom riešení, čo je jasne uvedené a odcitované v zámere, 

navrhovateľ navrhovanej činnosti rešpektoval takéto rozhodnutie, a preto sa logicky ďalej v zámer 

navrhovanej činnosti v lokalite Vyššie môstku by došlo nezaoberal variantným riešením navrhovanej 

činnosti. V zmysle tohto rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné 

prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP- 2019/012448 zo dňa 19.11.2019 navrhované umiestenie poldrov je 

„limitované priestorovými pomermi v území, ktoré zároveň minimálne narušia existujúcu scenériu a 

urbanizmus v dotknutom území, čím sa utvoria územno-technické predpoklady na komplexný rozvoj 

hospodárskej činnosti s vybudovaním ďalšej vybavenosti v priľahlom území toku a zároveň sa zvýši 

kvalitatívna hodnota územia zlepšením odtokových pomerov v území a nakoľko pre umiestnenie poldrov 

nie je iná vhodnejšia lokalita k dispozícii a neexistuje ani iný variantný spôsob návrhu iných lokalít pre 

umiestnenie poldrov...“. Napriek uvedenému, navrhovateľ navrhovanej činnosti objektívne dospel k 

záveru (totožne so záverom Okresného úradu Žiar nad Hronom), že neexistuje variantné riešenie 

navrhovanej z nasledovných dôvodov:  

a ) V zmysle zákona o EIA sa pod variantným riešením navrhovanej činnosti rozumie také riešenie, 

ktorým sa zabezpečí rovnaké splnenie stanoveného cieľa s použitím rôznych technických, technologických 

alebo lokalizačných riešení, prípadne návrhom rôznych ochranných opatrení a pod., zároveň príslušný 

orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti 

najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná vhodnejšia lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť 

neexistuje iná technológia, 

b) Vykonaním miestnym obhliadok odborne spôsobilou osobou by bolo každému zrejmé, že lokalita Vyššie 

môstku nepredstavuje reálnu variantu k zamýšľanému zámeru, ktorou by sa dali dosiahnuť rovnaké 

výsledky: 

I. Ako vyplýva zo samotného územného plánu obce a geomorfologických pomerov a reliéfu lokality 

môstku (prikladáme snímky uvedeného), nie je možné technicky vybudovať hrádze suchých poldrov tak, 

aby zachytili ani len približne tak veľkú povodňovú vlnu (v porovnaní s nami navrhovanou lokalitou)  a to 

pre extrémne nízku výšku hrádze (extrémne nízku vzhľadom na to, čo umožňuje daný terén) ako aj malej 

plochy zátopovej oblasti a teda by sa nedosiahla minimálna, merateľná protipovodňová ochrana 

príslušných geografických oblastí. Inými slovami, je zrejmé z bežného pozorovania, že lokalita Vyššie 

môstka neposkytuje ani zďaleka taký územný priestor na realizáciu protipovodňových opatrení, ako je to 

v prípade nami navrhovanej lokality ( kde prirodzený reliéf krajiny umožňuje s minimálnymi zásahmi do 

krajiny vybudovanie cca 5-7 m vysoké hrádze s dostatočne veľkou plochou záplavovej oblasti ). Navyše 

územný plán obce ráta s budovaním protipovodňových stavieb vo forme troch hneď po sebe idúcich 

stavieb na úseku cca 280 m (!), čo je absolútne nevhodné z pohľadu fungovania suchých poldrov ( kde je 

potrebné vytvoriť sústavu poldrov v dostatočnej vzdialenosti tak, aby bolo medzi jednotlivými poldrami 

priestor na záplavovú oblasť ), pričom časť plochy medzi tokom a svahom záhradkárskej oblasti je určená 

nie ako zóna pre protipovodňové opatrenia (v tomto prípade záplavová oblasť pred hrádzou poldra), ale 

ako rekreačná oblasť (!)  a teda aktuálne určenie územia v územnom pláne obce Lutila na protipovodňové 

opatrenia Vyššie môstka nespĺňa elementárne podmienky na to, aby sa tu reálne dala vybudovať 

protipovodňová ochrana formou sústavy suchých poldrov (a to je to, čo zamýšľame my). Inými slovami 

predkladateľom pripomienok toľko opakované riešenie protipovodňovej ochrany formou výstavby sústavy 

suchých poldrov (ako to navrhujeme my v našej lokalite) je nie len že nereálne (v zmysle technického 

riešenia a ohrozenia obyvateľstva), ale ani nie je možné (v takom rozsahu, ako zamýšľame my) podľa 

aktuálneho stavu lokality Vyššie môstka v územnom pláne obce Lutila (bolo by tam možné spraviť 

napríklad nejaké jednoduché hrádzky bez významnejšej záplavovej oblasti) ale to je úplne iné technické 

riešenie a najmä by to malo absolútne zanedbateľný vplyv na zníženie rizika povodní). 

II. Výstavba poldrov v lokalite Vyššie môstku je v rozpore s verejným záujmom (ktorým je povodňová 

ochrana) a priamo by ohrozila niektorých obyvateľov Lutily, pretože výstavbou navrhovanej činnosti  

v lokalite Vyššie môstku  by došlo k priamemu ohrozeniu zdravia, života osôb a škodám na majetku 

nakoľko by sa existujúca záhradkárska oblasť ocitla v záplavovom – inundačnom území poldrov v lokalite 

Vyššie môstku – toto nie je prípustné v zmysle príslušných právnych predpisov. 

III. Výstavbou poldrov v lokalite Vyššie môstku by došlo k zaplaveniu parcely “C“ č. 3241, ktorá je 

vedená ako prístupová komunikácia pre záhradkársku oblasť, a teda najmä v prípade povodne by 



 

 

 

 

 

zamedzila prístupu, ale najmä evakuácii obyvateľov záhradkárskej oblasti. Navyše v zmysle zákona o 

vodách je ochranným pásmom vodnej stavby (t.j. aj poldru) 10m vzdušnou čiarou od päty hrádze, čo 

znamená, že v podstate nie je možné ukotvenie hrádzí na svahu, kde je záhradkárska oblasť a hrádze by 

boli ukončené „vo vzduchu“ na lúke. 

IV. V prípade povinného posudzovania kategórie vodnej stavby poldrov, ktoré vykonáva 

Vodohospodárska výstavby, š. p. by lokalita Vyššie môstka predstavovala vysoké riziko v prípade 

havarijnej situácie tým, že je táto lokalita je blízko obce (jej zastavaného územia) – vzdialenosť od obce 

cca 1 km korytom toku, pričom územie medzi lokalitou Vyššie môstku a zastavaným územím obce Lutila 

má charakter úzkeho lievika bez možnosti vyliatia povodňovej vlny do nezastavaného územia – to 

znamená, že v prípade havárie a pretrhnutí hrádze, by došlo k bezprostrednému ohrozeniu obyvateľov 

obce Lutila. Nami navrhovaná lokalita v tomto smere predstavuje minimálne riziko a to z dôvodov väčšej 

vzdialenosti od obce (cca 2,3 km), ale najmä dostatočného priestoru na prípadné rozliatie povodňovej 

vlny ďaleko pred obcou na neobývaných lesných a TTP pozemkoch. 

V. Pre navrhovateľa navrhovanej činnosti reálne neexistuje možnosť uskutočniť takúto činnosť v lokalite 

Vyššie môstku keďže nemá majetkovo-právny vzťah k pozemkom vlastnených desiatkami ľudí a urbárom v 

lokalite Vyššie môstku (už v minulosti sa vyjadril jeden z vlastníkov nehnuteľností v lokalite Vyššie 

môstku, že nesúhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v tejto lokalite) a naopak má v užívaní pozemky 

za účelom realizácie navrhovanej činnosti v ním navrhovanej lokalite – to znamená, že lokalita nie je 

reálnou alternatívou ani z tohto lokalizačného pohľadu.  

VI. Z uvedeného je zrejmé, že lokalita Vyššie môstku nepredstavuje reálnu variantu vybudovania 

protipovodňovej ochrany, ktorou by sa dosiahli rovnaké, resp. lepšie výsledky, a to najmä z dôvodov 

priameho ohrozenia obyvateľstva a majetku záhradkárskej oblasti (existujúca výstavba by sa postavením 

suchých poldrov dostala do inundačného územia, čo je neprípustné a zákony to neumožňujú (a ani zdravý 

rozum)), zaplavenia prístupovej komunikácie, obmedzenia plynúce z ochranného pásma vodnej stavby, 

prípadného ohrozenia obyvateľov obce v prípade havárie, nemožnosť výstavby sústavy suchých poldrov 

porovnateľných s našim riešením v lokalite Vyššie môstka z pohľadu aktuálneho stavu riešenia tejto 

lokality v územnom pláne obce Lutila, ako aj fakt, že predkladateľ zámeru nemá dosah na pozemky v 

lokalite Vyššie môstku. 

4. Ďalšie pripomienky k zámeru: Výrub drevín: uvádzanie presného počtu drevín určených na výrub 

v zámere je nevhodné (vzhľadom na to, že projekt je na začiatku) a aj podľa konzultácií s MŽP SR 

zmätočné a nepotrebné, pretože to je predmetom osobitných konaní vo veci vydania súhlasu na výrub 

drevín a samotného stavebného konania. Každá drevina vhodná na výrub bude v rámci samostatného 

konania posúdená pracovníkom ŠOP SR, resp. predmetom samostatných konaní, a nie posúdené na 

základe pripomienok v procese EIA. Napriek tomu musíme uviesť, že pripomienkovateľ zámeru 

nepravdivo tvrdí, že v zámere nie je uvedený rozsahu výrubu (zámer obsahuje presné a extenzívne 

informácie (čo sa týka druhovej skladby, ale aj predpokladaného rozsahu) v kapitole „Predpokladané 

vplyvy navrhovanej činnosti na biotu“ v časti „Vegetačné úprav“), dokonca detailnejšie, ako aj 

štandardné v takomto druhu zámerov vo fáze EIA. To či sa dreviny nachádzajú v lesnom alebo 

poľnohospodárskom pôdnom fonde nie je rozhodujúce lebo dotknutý lesný celok plní funkciu 

hospodárskeho lesa ( kde prebieha každodenná ťažba). Zámer jasne uvádza: „Nevyhnutný výrub v lesnom 

pôdnom fonde (parcela 3708/35) bude vykonávaný len v rozsahu, kde koryto toku zasahuje do takejto 

parcely a zároveň takáto časť sa bude prekrývať s telesom poldra, prípadne s úpravou toku v časti pred a 

pod poldrom.“ To znamená, že sa jedná doslova o pár kusov drevín z takejto lesnej parcely (naozaj 

nerozumieme, kde je environmentálny problém pri výrube pár kusov drevín z lesa, kde sa bežne a 

intenzívne ťaží...). Ako sme uviedli aj v zámere jedná sa o obmedzený výrub náletových drevín z 

poľnohospodárskej pôdy a vodnej plochy, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov o 

poľnohospodárskej pôde a vodách mali byť v minulosti priebežne odstraňované. Z bežnej obhliadky je 

zrejmé, že sa jedná prevažne o staré a podmyté porasty, ktoré predstavujú riziko v prípade povodní, keďže 

môžu prispieť k vytváraniu povodňovej vlny. Naozaj objektívne (berúc do úvahy aj náhradnú výsadbu 

kvalitnejších drevín) nie je možné posudzovať odstránenie akých drevín z poľnohospodárskej pôdy za 

neprimeraný zásah do prírody. A mimochodom v lokalite Vyššie môstka by taktiež bol potrebné pristúpiť 

k porovnateľným výrubom nie len v toku, ale aj značných porastoch na lúke pri toku, ako aj výruby z 

lesného pozemku. Takže nie je pravda tvrdenie, že v lokalite Vyššie môstka by sa nemusel vykonávať 

výrub, alebo že by takýto výrub bol podstate menší ako v nami vybranej lokalite. 

Ďalšie poznámky: Druhové zloženie fauny a flóry bolo vypracované na základe poznania členov stráže 

prírody CHKO Štiavnické vrchy, ako aj na základe relevantných údajov podľa Stanová, V., Valachovič, 



 

 

 

 

 

M. (eds), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava 

(mimochodom tento zdroj je uvedený v zámere v časti zoznam hlavných použitých materiálov, takže sa 

domnievame, že táto pripomienka je len dôsledkom nepozornosti čitateľa zámeru). Spracovanie zámeru 

bolo pravidelne konzultované so zamestnancami ŠOP SR. Použitie takých zdrojov informácií je 

štandardné a dostatočné pri takomto type zámerov (in verb MŽP SR).Obavy z obmedzenia migrácie 

vodných živočíchov  vo vodnom toku Kopernický potok vychádzajú z neznalosti a nepochopenia princípu 

fungovania suchých poldrov, ktoré sú vyhotovené bez stupňov, bariér, ktoré by predstavovali bariéru 

migrácie živočíchov. Plynulý odtok a neprerušené prúdenie vodného toku bude zachovaná ako doteraz za 

použitia priepustí s rozmermi 1,20 x 1,20 m so špeciálnou úpravou povrchu, ktorá umožní nerušenú 

migráciu živočíchov proti prúdu vodného toku. A čo sa týka migrácie ostatných živočíchov tá nemá byť 

ako dotknutá, keďže charakter stavieb suchých poldrov je v podstate zatrávnený kopec bez akýchkoľvek 

plotov alebo iných obmedzujúcich bariér. Pripomienkovateľ ďalej vytýka údajne chýbajúce hodnotenie 

vzťahu s ťažbou bentonitu. Citujeme zo zámeru „Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv ani nie je 

vo vzťahu k ťažbe nerastov v uvedených ložiskách.“ a viac v Článku III. 1.7. Navyše suché poldre budú 

sekundárne plniť funkciu sedimentačných nádrží v prípade povodní, kedy vplyvom gravitácie prípadný 

sedimentačný kal sa bude usadzovať v priestore suchých poldrov, ktoré bude navrhovateľ povinný (v 

zmysle Manipulačno-prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vypracovať v zmysle príslušných 

právnych predpisov) pravidelne čistiť a odstraňovať. Toto určite predstavuje zlepšenie životného 

prostredia, keďže v prípade povodne sa takéto kaly nebudú voľne rozptyľovať po krajine v celej dĺžke 

toku, čo je mimoriadne nepriaznivé pre vodné ekosystémy, pretože sedimentačný kal unášaný vodou 

predstavuje významný negatívny faktor (banskej činnosti) na vodné živočíchy. Pre podporu našich 

tvrdení, prikladáme rozhodnutie banského úradu, ktorý nemá pripomienky k nami navrhovanej činnosti.K 

ostatným vymysleným konštrukciám , ako budeme pomáhať ťažbe bentonitu sa nemá zmysel ani len 

vyjadrovať.  

Zdroje vody: O existencii domových čistiarní odpadových vôd vieme z lokálnej evidencie o vodách, ktorú 

vedie každý príslušný orgán štátnej vodnej správy. Neviem na základe čoho je tvrdené, že sa jedná 

o významný vrt pitnej vody, keďže predkladateľ pripomienok nepredložil (ako pri všetkých svojich 

tvrdeniach) relevantné informácie o existencii a charaktere údajného vrtu a vody v ňom (máme na mysli 

stav, výdatnosť, zloženie, kategorizáciu a pod. Bolo pre tento vodný zdroj určené ochranné pásmo? Ak 

áno, aké? Toto sú základné otázky, ku ktorým predkladateľ pripomienok musí doložiť relevantnú 

dokumentáciu, inak nie je možné relevantne reagovať. My nemáme vedomosť o existencii významného 

vodného zdroja a ani priznanej ochrane takéhoto zdroja.). Nie je pravda, že vrt sa nachádza v mieste 

výstavby  poldra, nachádza sa niekoľko desiatok metrov pod poldrom. Charakter stavby suchý polder, 

nijakým negatívnym spôsobom nezasahuje do podzemných vôd a teda nemôže mať vplyv na kvalitu 

a zdravotnú bezchybnosť akejkoľvek odberanej vody (ak taká existuje) – predmetom činnosti je suchý 

polder, nie trvalo vzdutá vodná nádrž. Legitímne spochybňujeme významnosť a hlavne zákonnosť 

existujúceho zdroja, pretože ak by bol vodný zdroj používaný na pitné účely musel by byť primerane 

označený podľa platných právnych predpisov. 

Hodnotenie zdravotných rizík výstavby navrhovanej činnosti: Obavy z výskytu liahní bodavého hmyzu 

opäť vychádzajú z hrubého nepochopenia elementárneho princípu suchých poldrov. Nebude tu vznikať 

trvalo zatopená plocha, suchý polder bude naplnený vodou len v čase prívalového dažďa a to len po dobu 

niekoľkých hodín, t. j. nevzniká tu žiadne riziko zvýšeného výskytu bodavého hmyzu. Naopak, ak by došlo 

k povodni a nedošlo by k realizovaniu navrhovanej činnosti, vznikali by nekoordinovane záplavové 

oblasti, napríklad bližšie k obci alebo priamo v obci, kým tu bude sústredná na jednom mieste a ďaleko 

od obce. Takže zase aj v tomto prípade možno konštatovať pozitívny vplyv navrhovanej činnosti na 

obyvateľstvo. Mimochodom, takúto obavu by predkladateľ pripomienok nemal v prípade suchých poldrov 

v lokalite Vyššie môstku pri záhradkárskej oblasti a oveľa bližšie k obci samotnej? 

Pripomienkovateľ tiež namieta, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na most v obci Lutila, 

resp. vidí problém v nižšej priepustnosti niektorých mostových konštrukcií v obci Lutila. Toto je taktiež 

logický nezmysel, pretože na existujúci most pritečie menší prietok (po zadržaní v sústave poldrov), čo je 

určite pozitívny vplyv na konštrukciu mostu (napriek jeho nižšej priepustnosti, je predsa lepšie keď naň 

bude „tlačiť“ menšia voda ako väčšia). Navyše, my nemáme možnosť tieto mosty upravovať, keďže sú v 

majetku a správe iných subjektov. Avšak ak predkladateľ pripomienok myslí svoje obavy úprimne, nič mu 

nebráni apelovať na príslušného správcu mostu, aby zvýšil jeho priepustnosť na Q100 a tak reálne pomôcť 

svojej obci. 

5. Pripomienky k výpočtom Q100. K problematike prietokov a pripomienok tam uvedených uvádzame, že 



 

 

 

 

 

všetky potrebné informácie sa nachádzajú v zámere, napríklad na strane 7. Nebudem sa podrobnejšie 

vyjadrovať k tejto téme, ktorá je vysoko odborná, založená na výpočtoch a skutočných nameraných 

hodnotách  a ich relevantnosť budú ešte posudzovať príslušné orgány  v ďalších fázach projektu.  Všetky 

nami uvedené údaje sú zdokumentované a určené príslušnými orgánmi na rozdiel od vymyselných čísel, 

ktorými operuje predkladateľ pripomienok, najmä absolútne nepravdivým údajom o pribudnutí objemov 

vody medzi poldrami a obcou Lutila. Tieto tvrdenia sú ľahko vyvrátiteľné, keďže v r.km 0,5 vodného toku 

Kopernicky potok t.j. na severnom začiatku obce Lutila je storočný prietok podľa údajov SHMÚ, medzi 43 

– 60m3 ( v závislosti od pripočítania Slaského potoka), čo jasne dokazuje, že čísla uvádzané   

predkladateľ pripomienok  ( t.j. čísla o objemoch vody, ktoré majú pribudnúť do toku pod poldrami )  sú 

vymyslené zámeru a nemá zmysel sa im ďalej venovať. Na podporu nášho vyjadrenia prikladáme údaje 

SHMÚ vodného toku Kopernický potok na začiatku obce Lutila. Nami uvedené hodnoty sú reálne 

a odborne vypočítané hodnoty  a celková ochrana bola určená výpočtami zohľadňujúc, mimo iného, aj 

ďalšie priberanie vody. Nevieme o tom, že by Lutila O.Z. bola odborníkom na vodné stavby a určovanie 

ich vplyvu pri znižovaní rizika povodní   a ani nám nebol predložený žiadny relevantný  dokument od 

odborne  spôsobilej osoby vo vzťahu k tvrdeniam uvádzaným predkladateľom pripomienok, preto tieto 

považujeme za irelevantné, a to najmä z pohľadu procesu EIA. Čo sa týka výhrad k predpokladanej 

hodnote výstavby vodného diela uvádzame, že je to irelevantné pre proces EIA a pre úplnosť uvádzame, 

že predpokladané náklady sú určené odborne spôsobilou osobou (projektant vodných stavieb), následne 

bude posudzovaná príslušnými odborníkmi na MŽP SR (vyhodnotená ako primeraná alebo neprimeraná, 

čo predstavuje jedno z kritérií na schválenie projektu na MŽP SR) a následne bude ustálená verejným 

obstarávaním. Takže sa vyhradzujeme proti obvineniam o údajnom zneužívaní eurofondov a podobných 

klamstiev voči našej spoločnosti. 

Vzhľadom na začiatkom uvedené skutočnosti, nepovažujeme za potrebné  a relevantné reagovať na 

všetko, čo uviedol predkladateľ pripomienok ( ako je výskyt divej mačky a výchova jej potomstva, vzniku 

butánu a pod. ), a ani nemáme záujem reagovať na invektívy, osočovania a klamstva na našu adresu, 

snažili sme sa držať našu reakciu v čo najracionálnejšej rovine( v rámci možnosti ) snáď len vo 

všeobecnosti, odmietame akékoľvek osočovanie a podozrievanie z nejakej nekalej činnosti, jedná sa 

o vysoko odbornú tému, kde sme pripravení kedykoľvek poskytnúť druhej starne  ďalšie informácie, ale 

len v prípade, že aj druhá strana bude schopná a ochotná komunikovať na takejto úrovni.   Na základe 

uvedeného sme názoru, že neboli predložené žiadne relevantné a podložené pripomienky, ktoré by právne 

a skutkovo spochybnili rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné 

prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 alebo opodstatňovali ďalšie 

posudzovanie podľa zákona EIA.  

Prílohou stanoviska boli: Časť územného plánu lokality Vyššie môstku, Katastrálny pohľad na lokalitu 

Vyššie môstku, SHMÚ údaje prietokov vody v bode 0,5 km toku Kopernický potok, Vyjadrenie banského 

úradu k územnoplánovacej dokumentácií, Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti k  územnoplánovacej dokumentácií. Uvedené prílohy tvoria súčasť tohto oboznámenie 

s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. 

 

14. Lesoochranárske zoskupenie VLK,  082 13 Tulčík 310 ( list zo dňa 26.02.2020 doručený na úrad 

dňa 28.02.2020). V stanovenej lehote 21 dni od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou zasielame 

príslušnému orgánu nasledujúce stanovisko: S uvedeným zámerom realizácie činnosti, tak ako je 

navrhovaná v zámere nesúhlasíme. Zámer je v rozpore s územným plánom obce a nedostatočne hodnotí 

účelnosť, efektívnosť a funkčnosť vo vzťahu k reálnemu zabráneniu povodní v obci a to aj vzhľadom k 

prietokovým kapacitám mostných konštrukcií. Žiadame, aby v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní k 

navrhovanej činnosti bolo určené, že navrhovaná činnosť sa má ďalej  posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z. z., a proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti teda nebol ukončený v etape zámeru, 

ale aby sa pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Predložený zámer 

nevyvrátil iné možnosti riešenia protipovodňovej ochrany, pretože sa inými variantmi nezaoberal a to 

napriek skutočnosti, že v platnom územnom pláne je pre umiestnenie protipovodňovej ochrany uvedená 

iná lokalita ako tá, ktorá je navrhnutá v predloženom zámere. Týmto žiadame o zaradenie variantného 

riešenia protipovodňovej ochrany v mieste, ktoré je na to vyhradené v územnom pláne obce. 

Odôvodnenie: Súčasťou zverejnených dokumentov na https 

<\\\wxnvjmp(Mlal.sk/sk/cia'detail/protipovodňova ochrana na potoku Kopernica - nie je 

rozhodnutie OÚ žiar nad Hronom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 ,  z ktorého je v 

zámere citované .....navrhované umiestenie poldrov je limitované priestorovými pomermi v území,  ktoré 



 

 

 

 

 

zároveň minimálne narušia existujúcu scenériu a urbanizmus v dotknutom území, čim si utvoria územno-

technické predpoklady na komplexný rozvoj hospodárskej činnosti s vybudovaním ďalšej vybavenosti v 

priľahlom území toku a zároveň sa zvýši kvalitatívna hodnota územia zlepšením odtokových pomerov v 

území a nakoľko pre umiestnenie poldrov nie je iná vhodnejšia lokalita k dispozícii a neexistuje ani iný 

variantný spôsob návrhu iných lokalít pre umiestnenie poldrov..." Keďže rozhodnutie nie je súčasťou 

zverejnených dokumentov nie je zrejme na základe akého posúdenia a vstupných podkladov okresný úrad 

postupoval a z akého dôvodu nebola braná do úvahy platná územnoplánovacia dokumentácia obce 

Lutila. Predložený variant nepovažujeme za optimálny a jeho optimálnosť je nutné posúdiť v rámci 

procesii posudzovania vplyvov v porovnaní s variantom, ktorý bude umiestnený v lokalite na to určenej v 

územnom pláne obce. Zámer je rovnako ako v minulosti predloženom zámere umiestnený na potok 

Kopernica v mieste, ktoré bolo predmetom snáh o likvidáciu cca I 500 drevín, na ktorých ochranu sa 

vzťahuje zákon č. 543/2002 Z. z. a na ich výrub je potrebný súhlas, o udelení ktorého rozhodovala obec. 

Výrub nebol realizovaný len vďaka aktívnemu zapojeniu miestnych obyvateľov, ktorí s výrubom a jeho 

dôvodmi nesúhlasili. Je nanajvýš znepokojujúce, ak v nasledujúcom roku, a opätovne i v ďalšom roku, je 

do daného priestoru navrhnutá výstavba poldrov (a s tým spojený výrub drevín, o ktorom v zámere nie je 

takmer žiadna zmienka a dáva ho do roviny nepodstatnej záležitosti), ktorá je v rozpore s územným 

plánom a v ňom určenou lokalitou pre riešenie protipovodňovej ochrany. Zámer rozpor s územným 

plánom obce cielene neuvádza (!), a to aj v kapitole ÍV.3.13 Posúdenie súladu činnosti s územno-

plánovacou dokumentáciou, v ktorej niet žiadnej zmienky o zrejmom rozpore s územnoplánovacou 

dokumentáciou. V zámere nie je nikde vysvetlené a hodnotené z akého dôvodu nie je vhodná lokalita 

navrhovaná v územnom pláne, iba je v zámere opakovane citované rozhodnutie okresného úradu, že nie 

je iná vhodnejšia lokalita. Keďže sme presvedčení, že rozhodnutie okresného úradu nie je alternatívou k 

posudzovania aké vyžaduje zákon o posudzovaní vplyvov a z dôvodu, že územný plán obsahuje inú 

lokalitu určenú, na protipovodňovú ochranu, žiadame aby príslušný orgán vo vydanom rozhodnutí určil 

povinnosť variantného riešenia. 
V Kapitole II. Základné údaje o navrhovanej činnosti sa  uvádza“ Účelom  zámeru s názvom .. 

Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica" je zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lutila v 

priľahlom území vodného toku Lutilský potok od rkm 3,900 do 4, 300 a zároveň aj časti mesta  Žiar nad 

Hronom v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od rkm 0.000 - 3J00. V súlade s Plánom 

manažmentu čiastkového povodia Hrona, v ktorom sa navrhuje sústava poldrov na vodnom toku 

Kopernica (Aktualizácia 2015 – MŽP  SR - Implementácia smernice 2000/60/ESEurópskeho parlamentu 

a Rady z 23. októbra 2000) za účelom zníženia povodňových prietokov, kde sa v záujme zabezpečenia 

ochrany pred povodňami navrhovala v lokalite Vyše môstku sústava poldrov. Po vyhodnotení 

majetkovoprávnych vzťahov, vhodnosti lokalít na realizáciu výstavby sústavy poldrov (z pohľadu 

projektovej dokumentácie a čo najlepšieho dosiahnutia cieľov protipovodňovej ochrany) a verejno-

prospešnosn predkladaného zámeru bola ustálená ako vhodnejšia lokalita nami navrhované umiestenie 

suchých poldrov o niečo vyššie ako lokalita Vyše môstku (pričom z environmentálneho pohľadu sa-jedná 

v podstate o totožné lokality). Zákon č. 24/2006 Z. z. v § 2 definuje účel zákona, ktorým je  okrem 

iného podľa písmena b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného 

strategického dokumentu a navrhovanej činností na životné prostredie, a podľa písmena c) objasniť a 

porovnať výhody á nevýhody navrhnúť strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich 

variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom. Rovnako ako v minulosti predloženom zámere je aj v 

tomto aktuálnom zámere uvádzaný Pláň manažmentu čiastkového povodia Hrona - aktualizácia 2015, 

ktorý je dostupný na http//www.vuvh.sk/download/RVS/pmcp2/HronVP.pdf Opätovne uvádzame, že v 

tomto dokumente poldre na potoku Kopernica nie sú spomínané. Je v ňom však na strane 190/191 v 

súvislosti "s poldrami uvedený- odkaz na smernicu 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových 

rizík. V  súvislosti s potokom Kopernica existuje dokument Implementácia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení u manažmente povodňových rizík - Plán 

manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Hrona (Ministerstvo životného prostredia, 

december 2014). Tento plán nie je v zámere citovaný, napriek skutočnosti, že potok Kopernica je v ňom 

uvádzaný. Na strane 63 plánuje okrem iného uvedené: Návrh riešenia ochrany pred povodňami. V záujme 

zabezpečenia ochrany pred povodňami sú v ÚPN obce Lutila zapracované nasledujúce požiadavky: - 

navrhnúť na potoku Kopernica v lokalite Vyše môstku (nad zastavaným územím obce) sústavu nádrží 

(poldrov na zachytenie prípadných povodňových prietokov, ako aj úpravu potoka Kopernica v úseku r km 

0.100-1.000. Plán je dostupný tu: http//www.vuvh.sk/rsv2/download/PMPR/Pln.pdf  



 

 

 

 

 

Nie je prijateľné, aby predkladateľ zámeru ignoroval platnú územnú dokumentáciu obce, ako i 

navrhovanú lokalitu uvedenú v pláne manažmentu povodňového rizika a svojvoľne hodnotil vhodnosť 

možných lokalít na protipovodňovú ochranu. Hodnotenie vhodnosti v zámere uvedenej lokality a lokality 

uvedenej v schválenej územno-plánovacej dokumentácii obce môže ukázať až proces posudzovania 

vplyvov, a to aj z hľadiska environmentálnej vhodnosti, ako aj funkčnosti a zadržiavania povodní 

ohrozujúcich obec Lutila. Reálny monitoring stavu prírodného prostredia v lokalite zámeru uvedený nie 

je a teda ani hodnotenie vplyvov nemohlo vychádzať z poznania reálneho stavu. V zámere nie je uvedený 

počet drevín, ani plocha kríkov ktorú bude potrebné vyrúbať. V zámere sú definované druhy stromov, 

ktoré budú dotknuté výstavbou, ich počet však nie je uvedený, a to ani v odhade. Spomenutý je aj agát 

..Čoraz viac je možné pozorovať v nižších polohách výskyt agáta bieleho (Robinia pseudoacctria)". avšak 

zámer nijak nehodnotí vplyv výrubov na možné šírenie agátu a problémy s tým spojené. 

Nie je uvedené, či budú rúbané solitéry alebo súvislé porasty a podobne. Jedna z parciel je priamo 

evidovaná ako lesný pozemok. Z nej podľa geometrického plánu bude odčlenená nová parcela. 

Informácie o tejto parcele uvádzanej v zámere, t.j. parcele 3708/35 nie je možné na katastrálnom portáli 

nájsť. Zámer napriek skutočnosti, že sa jedná o evidovaný lesný pozemok neobsahuje žiadne hodnotenie, 

ani popis tohto lesného pozemku a mieru v akej bude lesný porast ovplyvnený. Uvedené považujeme za 

ďalší zásadný nedostatok predloženého zámeru a preto je potrebné pokračovať v posudzovaní, určiť 

rozsah hodnotenia a vypracovať Správu o hodnotení. Predložený zámer celkovo neposkytuje dostatok 

relevantných informácií o možných vplyvoch na životné prostredie. Neuvádza vplyvy súvisiace s výrubom 

stromov, neuvádza výsledky monitoringov na základe ktorých by bolo možné zhodnotiť vplyvy na vodné a 

terestrické druhy rastlín a živočíchov, vrátane chránených druhov. Nehodnotí možnú kumulatívnosť 

vplyvov navrhovanej činnosti vo vzťahu k ťažbe bentonitu, ktorej negatívnym vplyvom sú obyvatelia obce 

dlhodobo vystavení. Hodnotenie uvedené v zámere a pozemkoch, na ktorých sa navrhuje umiestnenie 

navrhovanej činnosti sa nevyskytujú na základe mapovaní a pozorovaní vzácne, ohrozené alebo inak 

chránené rastlinné a živočíšne druhy, biotopy. Nie je však vylúčené, že časom na dotknuté územie 

neemigrujú, resp. sa nerozšíria z okolitého územia také druhy rastlinstva alebo živočíšstva, ktoré sú 

predmetom záujmu ochrany prírody a krajiny. " nie je možné overiť, pretože správa z monitoringu 

nie je súčasťou podkladov, ani nie je uvedené aký odborník a v akom období  monitoring 

realizoval. Vhodnosť umiestnenia protipovodňovej ochrany je nevyhnutné preskúmať aj vzhľadom k 

vodozádržnej schopnosti lesov, lesnej pôdy. resp. odlesnených kopcov, ktorú zásadnou mierou ovplyvňujú 

zrealizované ako i plánované lesohospodárske zásahy alebo iné činnosti ovplyvňujúce stav krajiny. Ide 

predovšetkým o priestor, medzi v zámere navrhovanými poldrami a obcou, keďže vodu z kopcov nebude 

možné pri prívalových dažďoch zadržať poldrami z dôvodu ich nevhodného umiestnenie. Zámer 

v súvislosti s vplyvmi na zdroje vody neuvádza hĺbkový vŕt pitnej vody, ktorý sa nachádza priamo 

v lokalite navrhovaných poldrov a nehodnotí, aký vplyv bude mať zámer na tento zdroj vody. Hodnotenie 

vplyvov v predloženom zámer považujeme za nedostatočné a požadujeme, aby bolo rozhodnuté o jeho 

ďalšom posudzovaní. Súčasťou prílohy sú stanovy Lesoochranárskeho združenia VLK.  

       

        Príslušný orgán uvedené stanovisko dňa 02.03.2020 zaslal elektronickou poštou navrhovateľovi 

zámeru činnosti a v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie požiadal ho o doplňujúce informácie  a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska. Dňa 11.03.2020 

na príslušný orgán bolo elektronickou poštou doručené  stanovisko  navrhovateľa činnosti v ktorom 

uvádza:   
Týmto predkladáme vyjadrenie spracovateľa zámeru k pripomienkam Lesoochranárskeho združenia VLK  

k zámeru „Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ zo dňa 22.2.2020 (doručené na OÚ ZH 

04.03.2020).Týmto by sme radi zároveň požiadali o preverenie, či dané pripomienky boli doručené 

v lehote v zmysle príslušných právnych predpisov.  

Úvodom by sme radi poznamenali, že reagovanie na uvedené pripomienky je komplikované a v mnohých 

aspektov nemožné, keďže v rámci predložených pripomienok boli uvedené len stanoviská, dojmy a názory 

ktoré nie sú podložené žiadnymi štúdiami, posudkami, výpočtami a podobne. Napriek uvedenému týmto 

predkladáme vyjadrenie spracovateľa zámeru k pripomienkam Lesoochranárskeho združenia VLK. V 

zmysle uvedeného sme zvolili takú štruktúru nášho vyjadrenia, kde sme označili číselne jednotlivé okruhy 

pripomienok Lutila O. Z., pod ktoré uvádzame naše vyjadrenia:                                                                    

1. Údajný rozpor zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou: Proces posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „EIA“)a jeho výsledok sú podkladom územnoplánovacej dokumentácie, to znamená, 

že aj na základe záverov EIA navrhovanej činnosti je možné aktualizovať územný plán obce Lutila (tento 



 

 

 

 

 

proces v súčasnosti prebieha, samozrejme až po ukončení tohto procesu (v prípade, že nami navrhovaná 

lokalita bude zahrnutá do územného plánu obce Lutila) sa pristúpi k ďalším konaniam podľa osobitných 

predpisov, okrem iných aj konanie o umiestnení stavby v zmysel stavebného zákona, pričom 

predpokladom tohto konania bude posúdenie či naša navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným 

plánom obce Lutila. Na základe uvedeného nie je možné v tejto fáze posudzovať zámer navrhovanej 

činnosti s aktuálnym územným plánom – to ani nie je úloha procesu EIA, to bude úlohou konania o 

umiestnení stavby (vo všeobecnosti by potom nemohli byť predmetom EIA variantné riešenia – 

variantnými riešeniami nie sú len riešenia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v územných plánoch obcí), inými 

slovami, súlad navrhovanej činnosti s územným plánom je predmetom posudzovania v rámci konania o 

umiestnení stavby. 

2. Účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti vo vzťahu k protipovodňovej ochrane: 

Účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti boli predmetom posúdenia odborne spôsobilých 

osôb ako sú projektant v odbore vodné stavby, ako aj nezávislého posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti 

na okolité prostredie, obyvateľstvo a dosiahnutie zadefinovaných cieľov v zmysle príslušnej výzvy MŽP 

SR a plánov manažmentu povodňových rizík vykonaného spoločnosťou DHI Slovakia s.r.o., ktorá 

štandardne vypracúva a hodnotí plány povodňových rizík pre SVP, š.p. – to znamená, že účelnosť, 

funkčnosť a efektívnosť je pre túto fázu projektu viac ako dostatočne posúdená.  

V ďalších fázach prípravy projektu budú účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti 

posudzované príslušnými orgánmi a odbornými hodnotiteľmi (ako sú všetky dotknuté orgány, najmä 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a v prípade podania žiadosti o nenávratný finančný 

prostriedok aj MŽP SR) čo poskytne dostatočne a odborne podložený obraz o tom, či táto činnosť je 

opodstatnená – inými slovami, ak by bola pravda čo tvrdí predkladateľ pripomienok, určite to lepšie 

posúdia a vyhodnotia osoby, ktoré sú na to odborne pripravené a v prípade negatívneho posúdenia tohto 

projektu nedôjde k jeho realizácii. Predmetom EIA nie je skúmanie, či navrhovaná činnosť spĺňa 

požiadavky výzvy MŽP SR, predpokladá sa, že keď zámer navrhovanej činnosti sa vypracúva ako podklad 

pre budúcu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MŽP SR, je opodstatnená a spĺňa definované 

kritériá. Navyše technická spôsobilosť stavby bude posudzovaná najmä v rámci stavebného konania (ak 

sa projekt do tej fázy dostane). 

3. Požiadavka o posudzovanie navrhovanej činnosti vo variantnom riešení: Predkladateľ pripomienok sa 

domnieva, že navrhovateľ sa cielene nezaoberá navrhovanou činnosťou Vyššie môstku s argumentáciou, 

že výber lokality bol určený so skrytým cieľom výrubu drevín ( mimochodom samotný predkladateľ 

pripomienok k zámeru si sám sebe odporuje, keďže ďalej v texte jeho pripomienok k zámeru cituje časti 

zámeru navrhovanej činnosti, kde uvádzame dôvody  zvolenej  lokality. Toto je nesprávny a nelogický 

záver. Totiž dôvodom, prečo sa zámer navrhovanej činnosti takou to lokalitou ( Vyššie môstku) nezaoberá 

je zrejmý a logický, keďže prvým krokom navrhovateľa navrhovanej činnosti v zmysle zákona o EIA bolo 

požiadanie  Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie o rozhodnutie, 

či sa má zámer navrhovanej činnosti vypracovať vo variantnom riešení (nie je možné predložiť zámer na 

príslušný orgán bez žiadosti o upustenie, resp. určenie variantného riešenia). 

Keďže Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-

OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 určil, že zámer sa má vypracovať v bezvariantom riešení, čo je 

jasne uvedené a odcitované v zámere, navrhovateľ navrhovanej činnosti rešpektoval takéto rozhodnutie, a 

preto sa logicky ďalej v zámer navrhovanej činnosti v lokalite Vyššie môstku by došlo nezaoberal 

variantným riešením navrhovanej činnosti. V zmysle tohto rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad 

Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP- 2019/012448 zo dňa 

19.11.2019 navrhované umiestenie poldrov je „limitované priestorovými pomermi v území, ktoré zároveň 

minimálne narušia existujúcu scenériu a urbanizmus v dotknutom území, čím sa utvoria územno-technické 

predpoklady na komplexný rozvoj hospodárskej činnosti s vybudovaním ďalšej vybavenosti v priľahlom 

území toku a zároveň sa zvýši kvalitatívna hodnota územia zlepšením odtokových pomerov v území a 

nakoľko pre umiestnenie poldrov nie je iná vhodnejšia lokalita k dispozícii a neexistuje ani iný variantný 

spôsob návrhu iných lokalít pre umiestnenie poldrov...“. Napriek uvedenému, navrhovateľ navrhovanej 

činnosti objektívne dospel k záveru (totožne so záverom Okresného úradu Žiar nad Hronom), že 

neexistuje variantné riešenie navrhovanej z nasledovných dôvodov:  

a ) V zmysle zákona o EIA sa pod variantným riešením navrhovanej činnosti rozumie také riešenie, 

ktorým sa zabezpečí rovnaké splnenie stanoveného cieľa s použitím rôznych technických, technologických 

alebo lokalizačných riešení, prípadne návrhom rôznych ochranných opatrení a pod., zároveň príslušný 



 

 

 

 

 

orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti 

najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná vhodnejšia lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť 

neexistuje iná technológia. 

b) Vykonaním miestnym obhliadok odborne spôsobilou osobou by bolo každému zrejmé, že lokalita Vyššie 

môstku nepredstavuje reálnu variantu k zamýšľanému zámeru, ktorou by sa dali dosiahnuť rovnaké 

výsledky: 

I. Ako vyplýva zo samotného územného plánu obce a geomorfologických pomerov a reliéfu lokality 

môstku (snímky uvedeného sme predložili pri predchádzajúcich vyjadreniach), nie je možné technicky 

vybudovať hrádze suchých poldrov tak, aby zachytili ani len približne tak veľkú povodňovú vlnu (v 

porovnaní s nami navrhovanou lokalitou) a to pre extrémne nízku výšku hrádze (extrémne nízku vzhľadom 

na to, čo umožňuje daný terén) ako aj malej plochy zátopovej oblasti a teda by sa nedosiahla minimálna, 

merateľná protipovodňová ochrana príslušných geografických oblastí. Inými slovami, je zrejmé z bežného 

pozorovania, že lokalita Vyššie môstka neposkytuje ani zďaleka taký územný priestor na realizáciu 

protipovodňových opatrení, ako je to v prípade nami navrhovanej lokality ( kde prirodzený reliéf krajiny 

umožňuje s minimálnymi zásahmi do krajiny vybudovanie cca 5-7 m vysoké hrádze s dostatočne veľkou 

plochou záplavovej oblasti ). Navyše územný plán obce ráta s budovaním protipovodňových stavieb vo 

forme troch hneď po sebe idúcich stavieb na úseku cca 280 m (!), čo je absolútne nevhodné z pohľadu 

fungovania suchých poldrov ( kde je potrebné vytvoriť sústavu poldrov v dostatočnej vzdialenosti tak, aby 

bolo medzi jednotlivými poldrami priestor na záplavovú oblasť ), pričom časť plochy medzi tokom a 

svahom záhradkárskej oblasti je určená nie ako zóna pre protipovodňové opatrenia (v tomto prípade 

záplavová oblasť pred hrádzou poldra), ale ako rekreačná oblasť (!)  a teda aktuálne určenie územia v 

územnom pláne obce Lutila na protipovodňové opatrenia Vyššie môstka nespĺňa elementárne podmienky 

na to, aby sa tu reálne dala vybudovať protipovodňová ochrana formou sústavy suchých poldrov (a to je 

to, čo zamýšľame my). Inými slovami predkladateľom pripomienok toľko opakované riešenie 

protipovodňovej ochrany formou výstavby sústavy suchých poldrov (ako to navrhujeme my v našej 

lokalite) je nie len že nereálne (v zmysle technického riešenia a ohrozenia obyvateľstva), ale ani nie je 

možné (v takom rozsahu, ako zamýšľame my) podľa aktuálneho stavu lokality Vyššie môstka v územnom 

pláne obce Lutila (bolo by tam možné spraviť napríklad nejaké jednoduché hrádzky bez významnejšej 

záplavovej oblasti) ale to je úplne iné technické riešenie a najmä by to malo absolútne zanedbateľný vplyv 

na zníženie rizika povodní). 

II. Výstavba poldrov v lokalite Vyššie môstku je v rozpore s verejným záujmom (ktorým je povodňová 

ochrana) a priamo by ohrozila niektorých obyvateľov Lutily, pretože výstavbou navrhovanej činnosti  

v lokalite Vyššie môstku  by došlo k priamemu ohrozeniu zdravia, života osôb a škodám na majetku 

nakoľko by sa existujúca záhradkárska oblasť ocitla v záplavovom – inundačnom území poldrov v lokalite 

Vyššie môstku – toto nie je prípustné v zmysle príslušných právnych predpisov. 

III. Výstavbou poldrov v lokalite Vyššie môstku by došlo k zaplaveniu parcely “C“ č. 3241, ktorá je 

vedená ako prístupová komunikácia pre záhradkársku oblasť, a teda najmä v prípade povodne by 

zamedzila prístupu, ale najmä evakuácii obyvateľov záhradkárskej oblasti. Navyše v zmysle zákona o 

vodách je ochranným pásmom vodnej stavby (t.j. aj poldru) 10m vzdušnou čiarou od päty hrádze, čo 

znamená, že v podstate nie je možné ukotvenie hrádzí na svahu, kde je záhradkárska oblasť a hrádze by 

boli ukončené „vo vzduchu“ na lúke. 

IV. V prípade povinného posudzovania kategórie vodnej stavby poldrov, ktoré vykonáva 

Vodohospodárska výstavby, š. p. by lokalita Vyššie môstka predstavovala vysoké riziko v prípade 

havarijnej situácie tým, že je táto lokalita je blízko obce (jej zastavaného územia) – vzdialenosť od obce 

cca 1 km korytom toku, pričom územie medzi lokalitou Vyššie môstku a zastavaným územím obce Lutila 

má charakter úzkeho lievika bez možnosti vyliatia povodňovej vlny do nezastavaného územia – to 

znamená, že v prípade havárie a pretrhnutí hrádze, by došlo k bezprostrednému ohrozeniu obyvateľov 

obce Lutila. Nami navrhovaná lokalita v tomto smere predstavuje minimálne riziko a to z dôvodov väčšej 

vzdialenosti od obce (cca 2,3 km), ale najmä dostatočného priestoru na prípadné rozliatie povodňovej 

vlny ďaleko pred obcou na neobývaných lesných a TTP pozemkoch. 

V. Pre navrhovateľa navrhovanej činnosti reálne neexistuje možnosť uskutočniť takúto činnosť v lokalite 

Vyššie môstku keďže nemá majetkovo-právny vzťah k pozemkom vlastnených desiatkami ľudí a urbárom v 

lokalite Vyššie môstku (už v minulosti sa vyjadril jeden z vlastníkov nehnuteľností v lokalite Vyššie 

môstku, že nesúhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v tejto lokalite) a naopak má v užívaní pozemky 

za účelom realizácie navrhovanej činnosti v ním navrhovanej lokalite – to znamená, že lokalita nie je 

reálnou alternatívou ani z tohto lokalizačného pohľadu.  



 

 

 

 

 

VI. Z uvedeného je zrejmé, že lokalita Vyššie môstku nepredstavuje reálnu variantu vybudovania 

protipovodňovej ochrany, ktorou by sa dosiahli rovnaké, resp. lepšie výsledky, a to najmä z dôvodov 

priameho ohrozenia obyvateľstva a majetku záhradkárskej oblasti (existujúca výstavba by sa postavením 

suchých poldrov dostala do inundačného územia, čo je neprípustné a zákony to neumožňujú (a ani zdravý 

rozum)), zaplavenia prístupovej komunikácie, obmedzenia plynúce z ochranného pásma vodnej stavby, 

prípadného ohrozenia obyvateľov obce v prípade havárie, nemožnosť výstavby sústavy suchých poldrov 

porovnateľných s našim riešením v lokalite Vyššie môstka z pohľadu aktuálneho stavu riešenia tejto 

lokality v územnom pláne obce Lutila, ako aj fakt, že predkladateľ zámeru nemá dosah na pozemky v 

lokalite Vyššie môstku. 

4. Ďalšie pripomienky k zámeru: Výrub drevín: uvádzanie presného počtu drevín určených na výrub 

v zámere je nevhodné (vzhľadom na to, že projekt je na začiatku) a aj podľa konzultácií s MŽP SR 

zmätočné a nepotrebné, pretože to je predmetom osobitných konaní vo veci vydania súhlasu na výrub 

drevín a samotného stavebného konania. Každá drevina vhodná na výrub bude v rámci samostatného 

konania posúdená pracovníkom ŠOP SR, resp. predmetom samostatných konaní, a nie posúdené na 

základe pripomienok v procese EIA. Napriek tomu musíme uviesť, že pripomienkovateľ zámeru 

nepravdivo tvrdí, že v zámere nie je uvedený rozsahu výrubu (zámer obsahuje presné a extenzívne 

informácie (čo sa týka druhovej skladby, ale aj predpokladaného rozsahu) v kapitole „Predpokladané 

vplyvy navrhovanej činnosti na biotu“ v časti „Vegetačné úprav“), dokonca detailnejšie, ako aj 

štandardné v takomto druhu zámerov vo fáze EIA. To či sa dreviny nachádzajú v lesnom alebo 

poľnohospodárskom pôdnom fonde nie je rozhodujúce lebo dotknutý lesný celok plní funkciu 

hospodárskeho lesa ( kde prebieha každodenná ťažba). Zámer jasne uvádza: „Nevyhnutný výrub v lesnom 

pôdnom fonde (parcela 3708/35) bude vykonávaný len v rozsahu, kde koryto toku zasahuje do takejto 

parcely a zároveň takáto časť sa bude prekrývať s telesom poldra, prípadne s úpravou toku v časti pred a 

pod poldrom.“ To znamená, že sa jedná doslova o pár kusov drevín z takejto lesnej parcely (naozaj 

nerozumieme, kde je environmentálny problém pri výrube pár kusov drevín z lesa, kde sa bežne a 

intenzívne ťaží...). Ako sme uviedli aj v zámere jedná sa o obmedzený výrub náletových drevín z 

poľnohospodárskej pôdy a vodnej plochy, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov o 

poľnohospodárskej pôde a vodách mali byť v minulosti priebežne odstraňované. Z bežnej obhliadky je 

zrejmé, že sa jedná prevažne o staré a podmyté porasty, ktoré predstavujú riziko v prípade povodní, keďže 

môžu prispieť k vytváraniu povodňovej vlny. Naozaj objektívne (berúc do úvahy aj náhradnú výsadbu 

kvalitnejších drevín) nie je možné posudzovať odstránenie akých drevín z poľnohospodárskej pôdy za 

neprimeraný zásah do prírody. A mimochodom v lokalite Vyššie môstka by taktiež bol potrebné pristúpiť 

k porovnateľným výrubom nie len v toku, ale aj značných porastoch na lúke pri toku, ako aj výruby z 

lesného pozemku. Na základe uvedeného sme si istý, či predkladateľ pripomienok vôbec videl predmetné 

lokality( keďže z jeho tvrdení máme pocit, že dané územie vôbec nevidel), a teda či vôbec môže objektívne 

pripomienkovať uvedené. Alebo sa len spolieha na sprostredkované informácie od iných zaujatých osôb? 

Ďalej by sme radi uviedli, že druhové zloženie fauny a flóry bolo vypracované na základe poznania členov 

stráže prírody CHKO Štiavnické vrchy, ako aj na základe relevantných údajov podľa Stanová, V., 

Valachovič, M. (eds), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, 

Bratislava (mimochodom tento zdroj je uvedený v zámere v časti zoznam hlavných použitých materiálov).  

Spracovanie zámeru bolo pravidelne konzultované so zamestnancami ŠOP SR. Použitie takých zdrojov 

informácií je štandardné a dostatočné pri takomto type zámerov (in verb MŽP SR). Migrácia  vodných 

živočíchov vo vodnom toku Kopernický potok a ani iných živočíchov nebude sústavou suchých poldrov, 

nijakým spôsobom obmedzená, tieto poldre  sú vyhotovené bez stupňov, bariér, ktoré by predstavovali 

bariéru migrácie živočíchov. Plynulý odtok a neprerušené prúdenie vodného toku bude zachovaná ako 

doteraz za použitia priepustí s rozmermi 1,20 x 1,20 m so špeciálnou úpravou povrchu, ktorá umožní 

nerušenú migráciu živočíchov proti prúdu vodného toku.  

Pripomienkovateľ ďalej vytýka údajne chýbajúce hodnotenie vzťahu s ťažbou bentonitu. Toto nie je 

pravda, citujem zo zámeru „Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv ani nie je vo vzťahu k ťažbe 

nerastov v uvedených ložiskách.“ a viac v Článku III. 1.7. Navyše suché poldre budú sekundárne plniť 

funkciu sedimentačných nádrží v prípade povodní, kedy vplyvom gravitácie prípadný sedimentačný kal sa 

bude usadzovať v priestore suchých poldrov, ktoré bude navrhovateľ povinný (v zmysle Manipulačno-

prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vypracovať v zmysle príslušných právnych predpisov) 

pravidelne čistiť a odstraňovať. Toto určite predstavuje zlepšenie životného prostredia, keďže v prípade 

povodne sa takéto kaly nebudú voľne rozptyľovať po krajine v celej dĺžke toku, čo je mimoriadne 

nepriaznivé pre vodné ekosystémy, pretože sedimentačný kal unášaný vodou predstavuje významný 



 

 

 

 

 

negatívny faktor (banskej činnosti) na vodné živočíchy. Pre podporu našich tvrdení, prikladáme 

rozhodnutie banského úradu, ktorý nemá pripomienky k nami navrhovanej činnosti. 

Vrt pitnej vody: Nevieme na základe čoho je tvrdené, že sa jedná o významný vrt pitnej vody, keďže 

predkladateľ pripomienok nepredložil ( ako pri všetkých svojich tvrdeniach ) relevantné informácie 

o existencií a charaktere údajného vrtu a vody v ňom( máme na mysli stav, výdatnosť,  zloženie, 

kategorizácia a pod. Bolo pre tento vodný zdroj určené ochranné pásmo? Ak áno, aké ? To sú základné 

otázky, ku ktorým predkladateľ pripomienok musí doložiť relevantnú dokumentáciu, inak nie je možné 

relevantne reagovať. My nemáme vedomosť o existencii významného vodného zdroja a ani priznanej 

ochrane takéhoto zdroja.). Tento vrt sa nachádza v mieste výstavby poldra, nachádza sa niekoľko 

desiatok metrov pod poldrom. Charakter stavby suchý polder, nijakým negatívnym spôsobom nezasahuje 

do podzemných vôd a teda nemôže mať vplyv na kvalitu a zdravotnú bezchybnosť akejkoľvek odberanej 

vody (ak taká existuje) – predmetom činnosti je suchý polder, nie trvalo vzdutá vodná nádrž. Prikladáme 

vyjadrenie príslušného orgánu k existencii zdrojov vody a vedení vody.  Legitímne spochybňujeme 

významnosť a hlavne zákonnosť existujúceho zdroja, pretože ak by bol vodný zdroj používaný na pitné 

účely musel by byť primerane označený podľa platných právnych predpisov. 

Pripomienkovateľ tiež namieta, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na most v obci Lutila, 

resp. vidí problém v nižšej priepustnosti niektorých mostových konštrukcií v obci Lutila. Toto je taktiež 

logický nezmysel, pretože na existujúci most pritečie menší prietok (po zadržaní v sústave poldrov), čo je 

určite pozitívny vplyv na konštrukciu mostu (napriek jeho nižšej priepustnosti, je predsa lepšie keď naň 

bude „tlačiť“ menšia voda ako väčšia). Navyše, my nemáme možnosť tieto mosty upravovať, keďže sú v 

majetku a správe iných subjektov. Avšak ak predkladateľ pripomienok myslí svoje obavy úprimne, nič mu 

nebráni apelovať na príslušného správcu mostu, aby zvýšil jeho priepustnosť na Q100 a tak reálne pomôcť 

svojej obci. Na základe uvedeného sme názoru, že neboli predložené žiadne relevantné a podložené 

pripomienky, ktoré by právne a skutkovo spochybnili rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, 

odboru starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 

alebo opodstatňovali ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA. 

 Prílohou stanoviska sú: Časť územného plánu lokality Vyššie môstku, Katastrálny pohľad na lokalitu 

Vyššie môstku, SHMÚ údaje prietokov vody v bode 0,5 km toku Kopernický potok, Vyjadrenie banského 

úradu k územnoplánovacej dokumentácií, Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti k  územnoplánovacej dokumentácií.  

Uvedené prílohy tvoria súčasť tohto oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. 

                                                                                             

 15. Peter Imriš, Londýn, Spojené Kráľovstvo  ( list zo dňa 22.02.2020) doručený dňa 04.03.2020 

uvádza: Dňa 06.02.2020 bol na internetovej stránke obce Lutila zverejnený dokument "Zaslanie zámeru 

obci" z Okresného úradu v Žiari nad Hronom (ďalej len ZH) z 05. 02. 2020 evidovaný pod číslom OU-

ZH-OSZP-2020/002705-00. Na úvod hneď pripomínam, že samotný dokument sa nenachádzal priamo na 

poskytnutom linku okresným úradom ale bolo ho potrebné na stránke ďalej hľadať, a preto takéto 

zverejnenie internetovej adresy mohlo byť prekážkou napr. občanom, ktorí nemajú počítačové zručnosti. 

Na základe zoznámenia sa so zámerom je možné konštatovať, že bolo začaté nové konanie aj keď o tom 

či, predošlé konanie v tej istej veci, bolo prerušené alebo zastavené mňa ako účastníka konania Okresný 

úrad doteraz neinformoval, hoci som svoje pripomienky podal až 2x a to v mesiacoch august, kedy bol 

oznam nezákonne zverejnený aj v mesiaci september pri opätovnom zverejnení, ktoré som ešte 

detailnejšie prepracoval. Je vidieť, že navrhovateľ už v tejto ďalšej verzii reflektoval aj na niektoré 

pripomienky občanov a združení z ostatného konania, (keďže svoj pôvodný návrh, podľa dostupných 

informácii, nakoniec musel stiahnuť a prepracovať) , ale zjavne ide len o kozmetické úpravy. Navrhovaný 

projekt PPO podľa mojej mienky nie je najlepším možným riešením, PPO bude navyše neúčinná pri 

ochrane obce Lutila a mesta ZH, táto varianta nie je ani šetrná k životnému prostrediu, navyše je v 

rozpore s platným územným plánom obce. Preto Vám zasielam nasledovné pripomienky na vylepšenie, 

zfunkčnenie protipovodňovej ochrany (ďalej len PPO) a tiež ochranu životného prostredia (ŽP) . Verím, 

že cieľom tohto projektu má byť ochrana obce Lutila a nie možno vytvorenie parkovacích plôch a 

odkalovacích nádrží pre ťažiarov v oblasti Hôstie, alebo možno aj neoprávnené obohatenie sa 

jednotlivcov na eu-fondoch. 

Podávam preto týmto svoj nesúhlas s navrhovanou variantou a žiadam o spracovanie PPO, ktorá bude 

spĺňať nielen očakávanú ochranu obce ale, aj bude šetrná k životnému prostrediu. Ak by napriek 

pripomienkam toto sporné a málo účinné riešenie malo byť predmetom ďalších povoľovacích procesov 

tak, žiadam, aby bola vyhotovená štúdia dopadov na životné prostredie tzv. veľká EIA (v zmysle Zákona 



 

 

 

 

 

24/2006 Z .z.).Poznámka: Ešte dodávam, že pripomienky som písal v časovej tiesni v priebehu len 

jedného dňa, a preto text môže obsahovať preklepy a chyby. Verím však, že obsah je jasný a zrozumiteľný 

pre posúdenie veci. 
Pripomienky k zámeru: K účelu zámeru si myslím, že navrhovaná PPO na toku Kopernica vôbec nebude 
schopná účinne ochrániť, nielen obec Lutila ale, ani časť Žiaru nad Hronom (Svätého Kríža) tak, ako je 
to navrhovateľom deklarované. Podotýkam, že pre uvedené mesto je väčšie nebezpečenstvo Lutilský 
potok, ako potok Kopernica. Navrhovateľ vysvetľuje, že v súčasnej verzii upravil chyby z minulého 
zámeru, keďže predošlí stiahol z posledného konania ha okresnom úrade. V tejto súvislosti ale zabudol 
dodať, že to bolo evidentne na základe pripomienok, ktoré zaslali pripomienkujúci občania a občianske 
združenia, keď zjavne pod silou argumentov navrhovateľ podnet nakoniec aj stiahol. Napriek tomu v tejto 
verzii po niekoľkých mesiacoch na podstatné pripomienky opäť nereagoval, navyše v dokumente sú 
evidentné aj gramatické chyby. Ak nedokáže navrhovateľ spracovať 37 stranový dokument v dostatočnej 
vecnej, odbornej ale aj gramatickej úrovni, ako sa možno domnievať, že dokáže zrealizovať projekt za 3.6 
milióna eur? Tvrdenia navrhovateľa, že navrhol lepšiu lokalitu, ako: tá ktorá je naplánovaná v územnom 
pláne obce Lutila, je zavádzajúca a nie je ničím vierohodne podložená. Na druhej strane sa vyhýba 
realizácii poldrov na mieste Vyššie môstku, ktoré sú uvedené v platnom územnom pláne obce Lutila. Toto 
riešenie bolo navrhnuté odborníkmi, ako najlepšie možné riešenie ochrániť obec od povodne v 
maximálnej možnej miere a nie len čiastkové ako súčasný návrh. Pretože už len z optického hľadiska 
objem poldrov v lokalite Vyššie môstku by mal ďaleko väčší objem, navyše poldre v tejto lokalite by 
zachytili aj vodu, zo značne odlesneného lesa Klapy a Dúbravy, či okolitých lúk. Je to teda riešenie, ktoré 
by dokázalo obec možno úplne ochrániť od povodne. Dávam do pozornosti predošlé moje pripomienky zo 
septembra, pre fotodokumentáciu a mapu. Žiadam previesť presné a odborné, zdôvodnené porovnanie 
variantného umiestnenia poldrov Vyššie môstku a v Hosti. Najlepšie prepočtom a simuláciami, pretože ak 
sa ma urobiť veľký zásah do ŽP muší byť najskôr tento zásah odôvodnený. Navrhovateľ zavádza aj v 
otázke ťažkosti vysporiadania pozemkov v lokalite Vyššie môstku. Neviem o tom, že by niekto z majiteľov 
pozemkov v lokalite Vyššie môstku počas pripomienkovania Územného plánu obce Lutila v roku 2014 ani 
neskôr podal námietky voči plánovanej PPO v danej lokalite. Dokonca viacerí majitelia pôdy, ktorí majú 
v oblasti pozemky, sa v poslednom období vyjadrili, že pozemky poskytnú, odpredajú a nebudú robiť 
žiadne problémy. Navyše, ak by mala byť pravda to, čo tvrdí navrhovateľ tak, v tomto prípade má obec 
zákonné nástroje ako postupovať pri verejnom záujme a nie je potrebné poldre posúvať na horšie miesto 
z väčším dopadom na ŽP. Evidentne tu zlyhala aj obec Lutila, ktorá nevyužila pozemkové úpravy na to, 
aby si pozemky v danej lokalite zabezpečila. Tvrdenia navrhovateľa, že sa jedná z hľadiska Životného 
prostredia o totožné lokality (lokalita podrov v územnom pláne - Vyššie môstku a ním navrhovaná 
lokalita pre umiestnenie poldrov - Hôstie) je rovnako zavádzajúce. Pretože na nim navrhovanej lokalite, 
v rozpore s územným plánom obce, je veľké množstvo stromov (minimálne 1600) na ktoré je potrebné 
povolenie v zmysle zákona, navyše sú tam migračné trasy poľovnej zveri, chránených druhov, nachádza 
sa tam vydra, mačka, rys, medveď, vlk, vretenica, atď. .. navyše v tejto oblasti, kde sa navrhujú poldre je 
obrovská zásobáreň podzemnej vody, ktorá sa aj využíva a realizáciou PP0 na novom mieste v Hosti by 
mohlo dôjsť k znehodnoteniu tohto vodného zdroja.... navrhovateľ nezohľadnil ani iné okolnosti, ktoré 
som namietal v svojich predošlých pripomienkach (zasielam ich opätovne ako prílohu). Žiadam 
vyhodnotiť dopady rôzneho umiestnenia poldrov na životné prostredie, a to v lokalite Vyššie môstku a 
Hôstie. Navrhovateľ sa opiera o stanovisko Okresného úradu ( OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 
19.11.2019) o vhodnosti umiestnenia poldrov do nového územia v Hostí s tým, že neexistuje iné variantné 
riešenie pre umiestnenie poldrov. Dovolím si nesúhlasiť, nielen s navrhovateľom ale, aj s okresným 
úradom. Pýtam sa,  ak ostatné stanovisko Okresného úradu v ZH je legitímne, tak prečo nedalo rovnaké 
vyjadrenie v čase, keď sa schvaľoval územný plán obce Lutila v roku 2014? Vtedy nevedel úrad, že 
existuje "vhodnejšia" plocha na poldre? Len na dôvažok pripomínam, že v toku 2015 iný navrhovateľ 
považoval za ideálnu variantu, ako ochrániť obec od povodne, obetónovať potok múrom. Občania túto 
variantu nazvali posmešne "tobogán" aj preto, že by sa voda v Lutile urýchlila a mesto ZH by bolo 
vytopené ešte vo väčšej intenzite ako bez PPO, a takúto variantu okresný urad vtedy tiež odobril .Ak je to 
tak, že Okresný úrad ZH vydáva stanoviská podľa toho, ako sa to komu hodí a nie podľa objektívnej 
pravdy tak, potom ich rozhodnutia nestoja za nič, a sú nekompetentné. Len pripomínam, že je zaujímavé, 
že prednostom Okresného úradu v súčasnosti je práve Ing. Andrea Žiaková, ktorá je aj poslankyňou v 
obecnom zastupiteľstve v Lutile. Nielen z tohto dôvodu by nezaujatý pozorovateľ mohol nadobudnúť 
dojem, že takéto zmeny v postoji úradu asi sú nie náhodou.... Rozporné a zrejme účelové stanoviská 
Okresného úradu, ktoré vydáva vždy tak, aby vyhovovalo predloženému návrhu a situácii sa javí, ako 
možné podvodné konanie, a preto navrhujem a žiadam, aby sa celou vecou zaoberala najskôr 
prokuratúra a OČTK a posúdila, či niektorí zamestnanci okresného úradu nie sú ovplyvňovaný pri svojich 
rozhodnutiach a to buď vydieraním, že by prišli o prácu alebo nebodaj, že by boli uplácaní, aby rozhodli raz tak 
a inokedy zasa inač. Ďalej uvádzam, že do dnešného dňa mi nebolo Okresným úradom doručené vyrozumenie 
ako skončilo predošlé posudzovanie o ktoré sa navrhovateľ snažil minulý rok. Vtedy som zaslal pripomienky v 
auguste a potom dopracované aj v mesiaci september. Ak teda začalo nové konanie, muselo to staré byť 
ukončené napriek tomu ja ako účastník konania som o tom nebol vôbec informovaný. Navyše dodávam, že 
rozhodnutie 0U-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.l1.2019 na ktoré sa navrhovateľ odvoláva mi rovnako nebolo 



 

 

 

 

 

ako účastníkovi konania doručené. Namietam preto postup okresného úradu, pretože nejde len o procesné 
pochybenie ale, aj o skutočnosť, že ako účastník konania som mal zásadné pripomienky k navrhovanému jedno 
variantnému riešeniu, ktoré aj teraz v plnej miere namietam. Žiadam preveriť a porovnať vyjadrenia a 
stanoviská Okresného úradu v ZH vo všetkých zámeroch, ktoré od roku 2010 až do teraz posudzoval na PPO 
obce Lutila. Žiadam preveriť celý postup okresného úradu v ŽH pri konaní v auguste a mesiaci september 
minulého roka vo veci tohto istého zámeru a tiež osobitne to, že som nebol informovaní o ukončení konania, ani 
o uznesení OU-ZH-OSZP-2019/012448 na ktoré sa teraz odvoláva navrhovateľ. Takéto posúdenie by podľa mňa 
mal vykonať nadriadený orgán a Ministerstvo ŽP ale vzhľadom na okolnosti a možné podozrenia navrhujem aj 
posúdenie OČTK. II.4 Nerozumiem, prečo by mal byť užívateľom PPO okrem obce Lutila aj mesto ZH. Mesto ZH je 
na opačnej strane katastra je neprípustné, aby cudzia samospráva mala kontrolu nad PPO obce Lutila. Žiadam 
vysvetlenie a zdôvodnenie. II.7 To, že sú parcele nevyužívané je aj dôsledok vedenia obce, ktorej starostom bola 
za posledné desaťročia jedna osoba. To, že sa pozemky nevyužívajú hospodársky je aj praktická vec, sú uprostred 
lesa a teda hospodárenie tam nikdy nebolo možne lebo by všetku úrodu "vyrabovala" miestna poľovná zver. 
Takže toto sú odjakživa len lúky. Navyše v lokalite je využívaný vodný zdroj. Teda navrhovateľ zavádza, keď 
tvrdí, že neexistuje žiadne využívanie. II. 11 Odstránená ornica do hĺbky 0.5m, znamená, že sa budú musieť 
vypíliť defacto  všetky stromy (1600 ks) v dane j lokalite? Žiadam upresniť.  Navrhovateľ sa priznáva, že poldre 
zmenšia povodňovú vlnu z 37 m3/s na 34 m3/s. Táto informácia sama o sebe je výsmechom občanom obce 
Lutila. Veď prvé dva mosty v Lutile (jeden pod štátnou cestou na Štefánikovej ulici a druhý zrejme 
vyhotovený na- čierno na Kamennej ulici) nemajú takú kapacitu, aby dokázali pojať povodňovú vodu 
teda, k vytopeniu obce tak, či tak dôjde počas povodne. Preto ak nedôjde k zásadnému zníženiu 
povodňovej vlny aspoň pod 20 m3/s nemá celý projekt žiadne opodstatnenie. Aj napriek tejto skutočnosti 
si navrhovateľ myslí, že tieto podstatné údaje nebudú mať vplyv na posudzovanie projektu z hľadiska 
životného prostredia. Nuž a porovnal navrhovateľ variantu poldrov Vyššie môstku z jeho tzv. naj lepším 
riešením? Kapacita poldrov v lokalite Vyššie môstku, ako som už spomínal, je niekoľko násobne väčšia a 
preto bude znamenať ďaleko väčšie zmenšenie povodňovej vlny. Teda prečo by malo dôjsť k zničeniu 
1600 stromov a ďalšiemu ovplyvneniu živočíchov tam žijúcich a migrujúcich, spodnej vody, atď.  v 
lokalite Hôstie, ak sa jedna evidentne o horší technický variant? Pracovníci na Okresnom úrade v ZH by 
sa mali podľa môjho názoru spamätať a začať posudzovať veci objektívne a zákonne. A nie vydávať 
súhlasné stanoviská na všetko, čo im príde pod ruku. Oni ako úradníci musia počítať s tým, že občania sa 
môžu brániť zákonným spôsobom, žalobami, trestnými oznámeniami, ak nedodržia zákon... Žiadam 
prepočítať, uviesť metodu prepočtu akou navrhovateľ zistil, že ním navrhované riešenie zníži povodeň z 
37 na 34 m3/s. Žiadam, aby bolo tiež prepočítane o koľko by sa znížil povodňový prietok, ak by sa poldre 
realizovali Vyššie môstku a porovnať s tým, čo navrhuje navrhovateľ. Ďalej žiadam, aby boli jasne 
porovnané vplyvy na životné prostredie v oboch variantoch ( tzn. v počte vyrúbaných stromov, 
ovplyvnených živočíchov, atď. . .).  Ďalším výsmechom navrhovateľa obyvateľom Lutily je to, že uvádza 
počet ohrozených obyvateľov obce Lutila 5  a v ZH 561. Pýtam, sa navrhovateľa, ak skutočne má znížiť 
ohrozených povodňou len pre 5 obyvateľov Lutily a 561 v ZH, nebolo by vhodnejšie navrhnúť poldre na 
Lutilskom  potoku niekde medzi Lutilou a ZH, a spomínaných  5 občanov presťahovať od potoka alebo 
lepšie ich ochrániť na pôvodnom mieste? Poldrami medzi Lutilou a ZH by sa ochránil ZH najmä od 
Lutilského potoka, ktorý je nepomerne väčším, ako Kopernický potok a môže ZH vytopiť vo väčšom 
rozsahu. Grafické zobrazenie prílohy, ako PPO na Kopernickom potoku zmenší záplavové zóny 
(záplavové čiary) okolo Lutilského potoka sú iluzórne a ničím nepodložené náčrtky. Lutilský potok tieto 
hranice bezpečne aj prekročí. Navyše predpodklad, že by Lutila aj Kopernica kulminovali v jednom čase 
je malá, no Lutilský potok je o toľko silnejším od Kopernice, že hranice záplavovej zóny/čiary nemožno 
len tak zmenšiť, aby sa odôvodnil tento zámer alebo, aby sa vyňali pozemky zo záplavovej zóny na ďalšiu 
výstavbu v ZH. Ak sa má vypíliť 1600 stromov, ohroziť príroda, spodné zdroje vody, preinvestovať 3.6 
milióna Euro a to ešte bez výrazného efektu na občanov Lutily (ako to priznáva aj spracovateľ) tak, je 
toto celé snaženie len výsmech Občanom Lutily. A poukazuje na to, čo si mysli značná a veľká časť 
Lutilčanov a to, že PPO sa plánuje v Hôstí asi len pre ťažiarov na parkovisko a v budúcne na 
odkaľovacie nádrže pre bielu vodu, a ako možná práčka na EU-fondy na obohatenie jednotlivcov, a 
možno aj ako nástroj niektorých developerov v ZH, ktorí by radi stavali bližšie pri potoka a potrebujú 
vykázať zmenšenie záplavovej  zóny aj keď lén na papieri.....ťSúdny človek predsa nemôže súhlasiť s 
takýmto zdôvodnením a vystaviť obec Lutila neprimeranému riziku. Pripusťame, že príde kontrola z EÚ á 
zistia, že prostriedky spoločenstva boli investované neúčelne a budeme musieť tieto vrátiť? Kto bude v 
tomto prípade zodpovedný a kto to zaplatí, budú to obyvatelia obce Lutila  zo svojich daní...? A tí čo 
pripadne tunelovali, kde budú užívať...? Nuž želal by som si, aby menej kvitla hlúposť, neodbornosť, 
korupcia a nenažratosť.... potom sa možno budeme mať všetci lepšie. Žiadam objektívne zistiť koľko 
obyvateľov obce Lutila sú ohrození povodňami, pretože z toho čo deklaruje navrhovateľ sa zdá, že je to 
len 5. Ďalej žiadam zverejniť metódu, akú použil navrhovateľ na výpočet zmenšenia záplavovej čiary a 
prepočítať záplavovú čiaru, ak by sa poldre realizovali Vyššie môstku. Do prepočtou na záplavovú 
čiaru po sútoku s Lutilským potokom (teda pre mesto ZH) je potrebné zahrnúť aj vplyv Lutilského 
potoka.                                                                        
II.12.1 Navrhovateľ  tvrdí, že boli zaznamenané povodňové prietoky v rokoch 2010 a 2014. 0 roku 2014 
neviem, že by bola obec Lutila vytopená, a preto neviem prečo sa na tento druhý prípad navrhovateľ 



 

 

 

 

 

vôbec odvoláva. Ale v roku 2010 bola obec preukázateľne vytopená. No pre objektivitu je potrebné 
povedať, že vtedy boli extrémne zrážky a boli vytopené aj viaceré mestá a  obce na strednom Slovensku 
napríklad vytopilo vtedy aj mesto Handlová a ďalšie obce na Hornej Nitre. Teda jedná sa o extrémy 
počasia na jednej strane. Na druhej strane je potrebné uviesť, že tieto záplavové vlny sú spojené doslova 
s "rabovaním" lesov v okolí Lutily. Stačí si pozrieť google forografie z oblastí a zistíte, ako sa za posledné 
roky odlesňovalo, navyše dochádza k tvorbe povrchových lomov na bentonit. Teda, kto je zodpovedný za 
súčasný stav? No asi z časti obec Lutila a aj okresný úrad, ktoré dali k týmto procesom súhlasné 
stanoviská. A postupovali doslova štýlom "po nás potopa". Navrhovateľ ďalej uvádza, aký význam bude 
mať PPO pri ochrane Lutily a ZH a zamedzí škodám na súkromnom a obecnom majetku (rodinné domy, 
záhrady, záhradkárska oblasť, športový areál, cestný most, miestne komunikácie, poľnohospodárska 
pôda). Niektoré vymenované objekty vôbec nie sú ohrozené ako napríklad športový areál, ktorý sa 
nachádza v úplne inej oblasti ako je potok Kopernica. Na strane druhej navrhovateľ pripúšťa, že zníži 
prietok počas povodne o 8%. Navrhovateľ nikde neprepočítal koľko súkromného a verejného majetku sa 
týmto zmenšením prietoku skutočne zachráni od povodne. Pretože je evidentné, že v prípade záplav bude 
obec aj tak vytopená prietokom o sile 92% zmenšeným o 8%. Navrhovateľ uvádza aj niektoré ohrozené 
objekty v ZH, kde uvádza list ohrozených oblastí asi, aby len odôvodnil projekt. Čo je ale zavádzajúce, 
pretože tieto oblasti sú súčasne ohrozované oveľa silnejším Lutilským potokom. Takže, ak by chcel 
navrhovateľ aj realizovať to, čo píše, musel by navrhnúť opatrenia aj na Lutilskom potoku súčasne. Teda: 
odôvodnenia ako PPO v Hostí zachráni obecný a súkromný majetok v Lutile a v Žiari, a do akej miery sú 
nedostatočné a zavádzajúce. Jedná sa z môjho pohľadu o jasne nekoncepčné riešenie, ktoré je navyše v 
rozpore s územným plánom obce Lutila. V tejto fáze projektu je nevyhnutné poznať presnú mieru 
ohrozenia obyvateľov, majetku a tiež to, ako sa toto ohrozenie dokáže realizáciou návrhu znížiť. Ani 
jedno nebolo jednoznačne a exaktne uvedené. V tom prípade je potrebné považovať za referenčný projekt 
realizáciu v lokalite Vyššie môstku, ak chcel navrhovateľ poukázať opodstatnenie realizácie na inom 
mieste, ako definuje územný plán. Žiadam, aby bolo jasne preukázané, čo všetko v obci Lutila a v meste 
ZH povodeň ohrozuje a tiež to ako navrhovaná PPO na Kopernickom potoku zmenší toto ohrozenie a 
porovnať to s variantou Vyššie môstku. Ak chceme posúdiť opodstatnenie zásahu do ŽP musí byť jasné a 
preukázané, že to má aj zmysel. II.12.2 Zníženie záplavovej čiary na Lutilskom potoku tak,  ako to opisuje 
navrhovateľ nie je možne už len preto, že Lutilský potok (na ktorom navrhovateľ nenavrhuje žiadne 
opatrenia) má oveľa väčší prietok ako Kopernica ale aj preto, že tieto potoky zvyčajne nekulminujú 
naraz. Ak teda dokáže navrhované dielo znížiť povodňový prietok o 8 % z Kopernického potoka, ktorý má 
možno 1/4 prietok z Lutilského potoka, tak treba počítať s tým, že efekt na záplavovú čiaru by mohol byť 
tak maximálne na úrovni eqivaletného podielu teda laicky prepočítané 8%/4, teda 2%... Tieto počty nie sú 
technicky presné, sú len ilustračné na ukázanie nezmyslov (prepáčte za úprimnosť), ktoré tvrdí 
navrhovateľ. Pripomienkujúci občania nemajú možnosti sa touto témou zaoberať do detailov, tieto 
prepočty mal urobiť navrhovateľ a demonštrovať ako k ním dospel. A zároveň porovnať viacej 
variantných riešení, a na základe presných údajov vybrať to najlepšie riešenie, aby sa aj sám uistil, že 
vybral to najlepšie a vedel o tom presvedčiť aj povoľujúce úrady, sponzorov a tiež obyvateľov. Žiadam o 
detailné prepočítanie záplavovej čiary na potokoch Kopernica a Lutila pre riešenia poldrov Vyššie 
môstku a v Hosti. Žiadam, aby boli pre obe varianty vykonané počítačové simulácie povodňovej situácie. 
Tiež žiadam, aby bola zverejnená metodika výpočtu a presné grafické znázornenie ohrozených oblastí. II. 
13.2 Bez akéhokoľvek prepočtu navrhovateľ uvádza, že projekt bude stáť 3.6 milióna Euro s tým, že 
pripúšťa zmenu ceny počas ďalšieho projektovania. Neviem, ktorý investor by šiel do projektu ktorého 
náklady nie sú aspoň orientačné rozpísané vo fáze zámeru a riadne zdôvodnenie. Možné navýšenie ceny 
projektu je v tomto prípade navrhovateľom tiež nešpecifikované a môže znamenať aj niekoľko 10-tok % 
alebo neopodstatnené navýšenia. Navyše projekt 3 poldrov viacerí obyvatelia obce Lutila overovali u 
nezávislých odborníkov, ktorí vidia túto sumu ako prehnanú a reálne náklady vidia na úrovni cca i 
milióna euro. Načo sú teda potrebné ostatné peniaze a pre koho? Ak pripustime, že len firma Onexo, bez 
akýchkoľvek predošlých skúseností s EU fondmi a PPO projektmi, ( ktorá v podstate len zastreší a 
prefinancuje projekt) si úplatní zisk 20 % tak, to bude v prepočte na peniaze 720 tisíc Euro. Čo je 
absolútne neprimerané. Prečo potom tento projekt nezastrešuje obecná SRO-čka z Lutily a tento 
prípadný zisk sa neinvestuje do skvalitnenia PPO? Ak je vidinou celej realizácie projektu práve takýto z 
môjho pohľadu neopodstatnený zisk pre súkromne spoločnosti, ktoré navyše neboli vybrané v žiadnom 
výberovom konaní tak, sa projekt iste minie svojmu deklarovanému účinku. Navyše, keď sa zoberie, že 
toto je už druhý pokus tejto spoločnosti, potom čo prvý zámer na 27- stranách pod tlakom argumentov 
pripomienkujúcich museli stiahnuť, teraz bez dostatočného doplnenia znovu prekladajú. Podstata celého 
diela sa ale nezmenila, ani sa nezdôvodnilo  jednovariantné riešenie a nereagovali na iné mnohé, 
pripomienky občanov a združení. Hlavne ale nedefinovali na čo tých 3.6 milióna euro pôjde. Žiadam 
zdôvodnenie rozpočtu navrhovanej činnosti aj spolu s predpokladaným ziskom firmy Onexo. Žiadam 
o prepočet nákladov pre realizáciu v lokalite Vyššie môstku. Žiadam, aby sa k cene vyjadril útvar 
Hodnota za peniaze. 11.19 Navrhovateľ uvádza, aké povolenia na danú činnosť budú potrebné na 
realizáciu projektu. Navrhovateľ ale zabudol uviesť a pravdepodobne úmyselne tú skutočnosť, že tento 
jeho návrh je v rozpore s platným územným plánom obce Lutila, a teda bude potrebná aj jeho zmena. 
Uvedeniu tejto podstatnej skutočnosti sa zrejme chcel úmyselne vyhnúť v tomto dokumente, pretože jeho 



 

 

 

 

 

návrh je v rozpore s platným územným plánom obce Lutila a nie je vôbec isté, či zmena poldrov v 
územnom pláne prejde pripomienkovacím konaním a kedy sa tak stane. Nie je mi jasné prečo navrhovateľ 
nerešpektuje súčasný územný plán, ktorý je záväzným dokumentom. Aj keď PPO samotná je vo verejnom 
záujme tak jej umiestnenie na nevhodnom mieste a v rozpore s územným plánom nemôže byť rovnako 
považované okresným úradom. Žiadam, aby Okresný úrad v ZH rešpektoval platný územný plán obce 
Lutila, ktorý sám pred par rokmi odsúhlasil.                                                                                                                                             
III.1.7 Navrhovateľ uvádza, že činnosť nesúvisí s ťažbou bentonitu. Asi týmto navrhovateľ reaguje na 
viaceré pripomienky občanov z minulého konania. Táto otázka je ale prinajmenšom sporná. Ide hlavne o 
to, že rozmáhajúca sa ťažba bentonitu v tejto oblasti má za následok odlesňovanie, tvorbu otvorených 
lomov, čo bude znamenať značné navýšenie povodňovej vody — teda priamo s ňou súvisí. V tejto situácii 
mal navrhovateľ zmapovať súčasnú odlesnenosť celého spádového územia, a tiež predpokladať na 
základe známych ložísk vývoj odlesnenia na 25 až 50 rokov dopredu a vytvoriť viaceré scenáre a tieto 
odsimulovať v oboch možných návrhoch. Nezaoberal sa vôbec skutočnosťou, že v oblasti povyše poldrov 
sa nachádza obrovská skládka skrývky bentonitu pri obci Kopernica, ak by sa táto obrovská kopa zeminy 
dala do pohybu, napríklad po podmočení pri výdatných dažďoch tak, by celú PPG zahltila a z nefunkční 
la, a nepomohli by žiadne navrhované opatrenia. V neposlednom rade dávam do pozornosti, že o časti 
týchto lúk v minulosti malí záujem ťažiari na vytvorenie sídla firmy a expedičnej skládky na bentonit (o 
tejto skutočnosti som písal v ostatných pripomienkach, ktoré uvádzam ako prílohu). Teda tým, že sa 
vytvorí PPO tak, vznikne pod nimi dosť priestoru na realizáciu takýchto zámerov. V minulosti som podal 
množstvo podnetov na okresný úrad, povodie Hrona, Ministerstvo Ž P SR, ale aj Inšpekciu ŽP vo vecí tzv. 
bielej vody. Táto voda zamútená bentonitom skoro vždy po dažďoch tečie Kopernickým potokom. Je ale 
teoreticky možné, že by uvedené poldre mali v budúcnosti nakoniec slúžiť ťažiarom, ako odkaľovacie 
nádrže a teda nebudú plniť pôvodný účel ochrany obce Lutila, ani mesta ZH. A teda zmena ich lokality na 
nové miesto by nemusela byť celkom náhodná, ale možno cielene vybraná. Je teda viacej vecí, ktoré 
priamo, či nepriamo by mohli súvisieť s ťažbou bentonitu a navrhovateľ sa tvári, že nič z toho nie je 
opodstatnené, ak tieto veci, ani len nezmieňuje. Žiadam do výpočtu povodňového prietoku zahrnúť, nielen 
súčasný stav ale, aj predpoklad odlesnenia a vzniku povrchových lovov o 10 až 50 rokov dopredu a 
prepočítať, či toto navrhnuté riešenie bude schopné a v akej miere plniť svoju funkciu. Žiadam zahrnúť aj 
vplyv úložiska skrývky pri obci Kopernica na možné znefunkčnenie PPO. Žiadam preveriť tú skutočnosť, 
či sa v danej lokalite blízko poldrov bude blízkej dobe odkrývať ložisko bentonitu a či sú požiadavky, aby 
mali ťažiari expedičnú skládku a odkaľovacie nádrže a preveriť tak skutočnosť, či nejde o možnú skrytú 
predprípravu týchto zámerov do budúcna a PPO je len zámienka.                                                                                      
III.1.8 Navrhovateľ zjavne nevenuje v uvedenej štatistike pozornosť klimatickým zmenám a tomu, že čoraz 
častejšie dochádza k extrémnym zmenám počasia napríklad náhlemu otepleniu a roztopeniu snehu alebo 
intenzívnym dažd'om. Tieto údaje sú najpotrebnejšie pre posúdenie zámeru a nemožno sa uspokojiť len s 
priemernými číslami. Rozumiem ale asi prečo to tak je, pretože navrhovateľ nedokáže zachytiť ani len 8% 
povodňovej vody á ak by zahrnul extrémne zrážky asi by to bolo ešte omnoho menej.... Žiadam zahrnúť 
do výpočtu povodňového prietoku aj extrémy počasia.                                                                                                                      
III.1.9 Navrhovateľ tvrdí, že asi 1/3 vody zo záujmového územia odteká do tokov. Toto je opätovne len istý 
všeobecný predpoklad. Vzhľadom na trendy odlesňovania a ťažbu bentonitu v oblasti je tento pomer 
omnoho väčší. Nerozumiem tomu prečo navrhovateľ takto ľahkovážne pracuje s číslami. Pripomínam, že 
navrhovateľ chce umiestniť PPO v Hôstí, čo je asi 1 km od lokality Vyššie môstku proti smeru toku 
Kopernického potoka. Toto bude mať za následok skutočnosť, že voda zo značne odlesneného lesa (Klapa 
a Dúbrava a okolitých lúk) nebude vôbec zachytená, ak sa bude realizovať navrhovaný variant. (tieto 
zóny som jasne zdokumentoval v posledných pripomienkach, opätovne Vám ich zasielam v prílohe, kde 
nájdete viacej detailov a fotodokumentáciu). Na druhej strane PPO v lokalite Vyššie môstku podľa 
návrhu v územnom pláne by zachytila aj túto vodu. Ďalej navrhovateľ uvádza, že v území sa 
nenachádzajú žiadne registrované pramene. Ale v predošlých pripomienkach som predsa jasne 
upozornili na existenciu vodného zdroja v tesnej blízkosti poldrov, ktoré je pre miestne družstvo v Lutile. 
0 tomto zdroji navrhovateľ opätovne nepočul? Neďaleko poldrov sa nachádza aj viacero povrchových 
studničiek. Myslím, že by nebolo zlé vytvoriť prieskum na možnú prítomnosť ďalších prameňov v oblasti. V 
dobách, kedy čistá pitná voda je celosvetovým nedostatkom a v tomto území sú pramene a zdroje vody tak 
nie je možné to nechať bez povšimnutia a túto vodu musíme chrániť pre budúce generácie.  Inštaláciou 
poldorov by mohol dôjsť k jej postupnému znečisťovaniu. Žiadam uviesť reálne hodnoty odtokovej vody z 
územia a tiež porovnať vplyvy bentonitových lomov a odlesnenia na PPO, a tiež žiadam porovnať, aký 
vplyv na povodeň bude mať voda z odlesneného lesa Dúbrava a pod-Klapa. Tieto štúdie vykonať pre obe 
varianty umiestnenia poldrov v Vyššie môstku a v Hôstí. Žiadam preveriť existenciu podzemných a 
povrchových prameňov a vplyv navrhovanej činnosti na tieto zdroje vody.                                                                      
III.1.10 Navrhovateľ uvádza zoznam drevín na dotknutých pozemkoch. Nielen, že si nedal robotu, aby ich 
aspoň nazval správne ale, ani nevie, čo sa tam skutočnosti nachádza. Osobne som sa zúčastnil konania 
OcÚ 7/2018 na výrub drevín na týchto lúkach v roku 2018 na parcelách CKN -3259 a CKN-3258. 
Predmetom konania na výrub bolo asi 1600 stromov, ktorému sa našťastie v tom čase podarilo zabrániť 
vhodnými pripomienkami. Tu je zoznam drevín, ktoré vtedy zameral odborník s obvodom kmeňa viac ako 
40 cm: Javor poľný (241+118 ks), hrab obyčajný (180+115 ks), buk lesný (19+14ks), jelša lepkavá (209 



 

 

 

 

 

+ 211 ks), topoľ osikový (70 +79ks), lipa sp. (33 +66 ks.), čremcha strapcovitá (24 +17 ks), dub zimný 
(21 + 29 kš), dub cerový (18 +19ks), čerešňa vtáčia (7 + 9 ks), breza bradavičnatá (40+27 ks). Kroviny 
slivka trnková (2985 + 1940 m2) . Medzičasom mnohé ďalšie stromy dorástli a teda stav stromov na ktoré 
je potrebné povolenie je už teraz iste väčší. No jedná sa aj o iné parcele na PPO a tieto sú tiež zarastené, 
a tak sa prípadný výrubu bude dotýkať oveľa viacej stromov ako 1600. Skutočnosť, že navrhovateľ ani len 
nezistil dodatočne stav stromov, len podporuje domnienku, že sa vecou nezaoberal a že nezistil skutočný 
stav alebo možno úmyselne niečo chcel zatajiť. Mne osobne trvalo cca. 5 minút zistiť zoznam a počty 
stromov, nerozumiem prečo firma, ktorá za toto bude brať peniaze si nedala tú námahu a nespracovala, 
nielen túto časť ale, aj ostatné časti zámeru vo väčších detailoch. Zdá sa akoby sa tu použila jedna 
šablóna pre všetky projekty podobného typu na Slovensku a zmení sa len meno obce, katastra a 
podobné,.... našťastie sú obyvatelia obce, ktorí toto aj čítajú a vyhodnocujú. Chce sa teda navrhovateľ 
uvedením neúplných alebo možno aj klamlivých údajov vyhnúť tomu, aby sa tento projekt posudzoval 
veľkou EIA- ou? Z bylín sa nevenuje navrhovateľ dostatočne možnosti existencie chránených druhov. V 
neďalekej lokalite bol zaznamenaný v súvislosti s ťažbou bentonitu výskyt Rosičky okruhlolistej . 
Navrhovateľ si nedal tú námahu, aby zistil, či v tejto lokalite tiež existujú chránené druhy. Je potrebe 
povedať, že navrhovateľ po predošlých pripomienkach už zaradil niektoré druhy zveri do zámeru, ale 
niektorým sa stále vyhýba. Okresný úrad by mal spozornieť ak sa navrhovateľ chcel v minulostí 
neúplnými alebo dokonca možno aj nepravdivými informáciami uchádzať o povolenie činnosti a teraz by 
mal o to viac kontrolovať pravdivosť uvádzaných štatistík. Tak okrem bežnej poľovnej zveri sa tam 
nachádza rys ostrovid, vlk dravý, divá mačka, medveď hnedý ale aj vydra riečna, vretenica severná, atď. 
Tieto zveri tu boli videné teda tam žijú alebo migrujú. Toto územie je preto významné a je nežiaduce, aby 
sa tu budovali inžinierske diela, ktoré môžu byť na inom lepšom mieste. Vzhľadom na veľký výskyt 
viacerých chránených druhov bude potrebné realizovať detailné posúdenie, veci teda EIA. Navrhovateľ 
tvrdí, že na základe mapovaní sa na pozemkoch, kde sa bude realizovať projekt, chránené druhy 
nenachádzajú (živočíchov, rastlín, biotopov). Neviem na základe akého mapovania toto tvrdí, ale tieto 
zveri ktoré spomínam boli videne priamo obyvateľmi obce, poľovníkmi, hribármi a podobne, nielen v 
danej oblasti ale aj na daných parcelách. Verím však, že kompetentné orgány zabránia devastácii prírody 
a zamietnutím projektu a umožnia jeho realizáciu namieste Vyššie môstku alebo inde, kde by dopady na 
ŽP boli menšie ako v tejto navrhovanej lokalite Hôstie. Žiadam pre veľký vplyv na ŽP v lokalite Hôstie 
realizovať detailnú štúdiu dopadov navrhovanej činnosti na ŽP v rámci veľkej EIA.                                
III.2.2 navrhovateľ pripúšťa, že navrhovaná činnosť sa bude realizovať v regionálnom biocentre RBc 8 
Horná Klapa  a RBc3 Kolo. Navrhovaná činnosť sa nachádza v regionálne biocentre RBc8 Horná Klapa a 
RBc9 Kolo.                                                                                                                                                   
III.2.4. Navrhovateľ evidentne v Lutile asi nikdy nebol, keď tvrdí, že miestny kostol je miernou 
dominantou obce. Je to jednoznačne dominantná budova, ktorú nemožno prehliadnuť z akejkoľvek časti 
obce a tiež z veľkej časti chotára. Kostol má unikátnu architektúru a je jasnou dominantou obce. 
Dokonca výstavba v obci je v územnom pláne výškovo obmedzená, aby kostol bol dominantov obce. Ak 
toto nevie navrhovateľ vyhodnotiť tak, potom je otázne ako dokáže posúdiť ostatné veci v projekte. 
Napriek tomu sa navrhovateľ ospevne vyjadruje k námestiu v obci, tak tu treba povedať, že dojem 
historického prostredia podľa mňa práve narúša moderný až gíčovitý návrh námestia a tiež 
premiestnenie sochy Sv. Jána Nepomuckého (patróna a ochrancu proti povodni) z centra námestia na 
jeho okraj.                                                                                                                                                
III.3.2 V tejto časti navrhovateľ zvýrazňuje koľko subjektov pôsobí v poľnohospodárstve v katastri obce 
Lutile. Ešte pred rokom obec Lutila zamenila poľnohospodársku pôdu (cca 20 ha) so subjektom 
Poľnohospodárska spoločnosť a. s. ak teda nie je uvedená v tomto liste znamená to, že spoločnosť už 
nevykonáva poľnohospodársku činnosť? Otázne je z akých zdrojov skutočne čerpá navrhovateľ, keď 
viaceré bežne známe okolnosti nespomína alebo spomína nepresne. Žiadam preveriť uvedené okolnosti.               
III.3.3 Navrhovateľ píše, že obec ponúka upravený intravilán obce. Nie je jasné čo má na mysli 
navrhovateľ, ale posledné obdobie sa v obcí ignoruje dodržiavanie stavebnej čiary, výšky budov atď. .. a 
štýlovosť obce sa podľa mňa takto vytráca.                                                                                                     
III.4.1 Navrhovateľ neuvádza dostatočne presne všetkých znečisťovateľov ovzdušia aj keď som ich v 
predchádzajúcich pripomienkach vymenoval. Jedná sa okrem hlinikárne, ktorú navrhovateľ spomenul 
minimálne aj o tepláreň Nováky a diaľnicu. Ďalej uvádza, že znečisťovateľom ovzdušia sú lomy na okraji 
katastra. Za prvé navrhovateľ nekonkretizuje o aké lomy ide, predpokladám, že má na mysli bentonitové 
povrchové lomy. Za druhé pomenovanie "na okraji" evokuje, ako by tieto lomy mali byť ďalej od 
navrhovanej činnosti ale opak je pravdou, tieto sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti navrhovane j 
činnosti. Navrhovateľ ani len nespomína, že naplaveniny, ktoré sa do poldrov dostanú budú následne 
predstavovať bažiny, kde sa budú množiť komáre, zápach, ale naplavené časti môžu byť toxické (vieme to 
napríklad z vodných priehrad) ktoré sa budú následne zvetrávať dostávať do vzdušia a následne 
prevládajúce severo-južné vetry donesú toto do obce Lutila a okresného mesta ZH. Pretože sa jedná o 
plochu asi 5 ha bude to mať zásadný vplyv kvalitu ovzdušia. Žiadam preveriť komplexne dopady tejto 
činnosti (zvetrávanie prachových častíc naplavenín a zápachu, toxicity, atď.) na ovzdušie a ŽP teda 
kumulatívne dopady zo všetkými známymi zdrojmi, ako sú ťažba bentonitu, hlinikáreň, tepláreň Nováky a 
diaľnica.                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 

III.4.2  Navrhovateľ hovorí, že v obci je čistiareň odpadových vôd. Neviem o tom, že by obecná 
kanalizácia mala svoju čističku, obecná kanalizácia sa čistí až v ZH. Neviem, kde navrhovateľ zobral 
tento údaj, alebo bol tento projekt prekopírovaný z obce, ktorá mala kanalizáciu a nedal si ani tú robotu, 
aby dostatočne presne zistil skutkový stav v našej obci? Ako potom môže žiadať niekto o 3,6 milióna euro 
pre projekt, ak nevie spracovať v dostatočnej kvalite zámer? Aj keď navrhovateľ pripúšťa vplyv 
poľnohospodárstva na spodné vody tak, tejto téme viacej pozornosti nevenuje ani nezisťuje v akej miere 
sa používajú agresívne chemikálie. Navrhovateľ nespomína ani prítomnosť vodného zdroja blízko 
poldrov a ich možné ohrozenie navrhovanou činnosťou. Žiadam o detailné posúdenie navrhovanej 
činnosti na povrchové a podzemné vody najmä vodný zdroj v tesnej blízkosti navrhovaných poldrov. 
Zvážiť treba aj vplyv kumulatívnych vplyvov na spodné vody od ostatných činností ako 
poľnohospodárstvo, či ťažba bentonitu.                                                                                             
III.4.2. Navrhovateľ tvrdí opätovne len na základe teoretických hodnôt, že radónové riziko je v oblasti 
nízke. Aj napriek tomu, ale opomenul množstvo otvorených lomov na bentonit v oblasti, ktoré radón iste 
produkujú v značne zvýšenej miere. Otázka radónového rizika bola aj jednou z hlavných tém pri 
posudzovaní dopadov rozširovania ťažby bentonitu  vrámci EIA. Tieto hodnoty je potrené odmerať a 
vyhodnotiť exaktne, nie na základe teoretického predpokladu. Žiadam preveriť radónové riziko.          
IV.1 Navrhovateľ nevie ani len približne určiť zábery pôdy. Toto je podstatná informácia z hľadiska ŽP. 
Už na úrovni zámeru musia tieto veci byť jasné. Samozrejme v detailoch sa môžu upresniť alebo meniť 
neskôr. Ako sa bez dostatočnej presnosti potom bude dať posúdiť dopad na ŽP? Navrhovateľ hovorí, že 
nebude potrebná žiadna obslužná cesta. V časti 11.11 ale navrhovateľ uvádza, že bude zriadená obslužná 
komunikácia, Nie je jasné, či vlastne navrhovateľ ide alebo nejde vybudovať obslužnú cestu a aký bude 
mať dopad na ŽP. Navrhovateľ hovorí, že materiály na stavbu budú dodávané od jednotlivých zariadení. 
Kto sú tieto zariadenia? Uvedomuje si navrhovateľ, že nemôže použiť hocijaké materiály? Veď tu sa 
jedná o lokalitu pri potoku, v blízkosti vodného zdroja. Nároky na nezávadnosť týchto materiálov budú 
teda vysoké a nemožno tam napríklad použiť stavebný materiál, plasty, nebezpečný odpad atď... teda je 
nevyhnutné mať tieto vstupy ošetrené. Aby sa nestalo, že sa na stavenisko dostane nebezpečný odpad, ako 
bol medializovaný prípad azbestu pod diaľnicou z minulého roka. Navrhovateľ sa vôbec nevenuje potrebe 
zabezpečiť odstraňovanie naplavením, komárov zápachu, či zvetrávaniu pevných častíc. Tieto 
naplaveniny môžu byť aj toxické. Obsah tohto dokumentu skutočne poukazuje na to, že zhotoviteľ nemá 
ani len predstavu, čo všetko obnášajú takéto projekty. Nechápem ako je možné, že niekto bez skúseností v 
odbore dostane vôbec možnosť riešiť hneď takúto veľkú investíciu... Žiadam preveriť, či bude alebo 
nebude realizovaná obslužná komunikácia a aký bude mať vplyv na ŽP, žiadam preveriť aký typ 
materiálov bude použitý na stavbu diela, aby nemal dopad na ŽP a ako bude naložené s odstránením 
naplavenín (možno aj toxických) ako sa zabráni ich zvetrávaniu, tvorbe komárov a zápachu z týchto 
usadenín.                                                                                                                                                       
IV. 2 Navrhovateľ píše, že nebudú vznikať odpady.  A čo možné toxické, alebo iné naplaveniny na dne 
poldra? Obec Kopernica nemá pravdepodobne kanalizáciu,  takže vo vode sa mohlo nachádzať "všeličo", 
aj hygienicky závadné. Kto a ako bude tieto odpady likvidovať? Žiadam preveriť uvedené skutočnosti či 
je alebo nie je kanalizácia v obci Kopernica, a ako bude naložené s možnými toxickými a inak 
nebezpečnými naplaveninami v poldroch a likvidácia takto vzniknutého odpadu.                                        
IV. 3. Uvedená činnosť môže mať vplyv na zdravie obyvateľov napríklad v súvislosti s usadeninami  na 
dne  poldra, komármi, zápachom ale aj zvetrávaním tohto obsahu. Žiadam preveriť dopad navrhovanej 
činnosti na zdravie obyvateľstva.                                                                                                                 
IV.3.1 Navrhovateľ tvrdí, že navrhovaná činnosť zabráni vybrežovaniu vodného toku Kopernica pre 5 až 
100 ročnú vodu. Dokáže tento systém zabrániť vybreženiu na celej dĺžke toku aj v obci Lutila, keď sa 
prietok povodne zmenší len o 8%? Vybreženie potoka bude skoro vždy pretože prvé mosty v Lutile t.j. na 
Kamennej a na Štefánikovej sú poddimenzované a možno majú len polovičnú kapacitu ako to, čo 
prepustia navrhnuté poldre počas povodne. Navrhovateľ uvádza, že poldre zmiernia zimný režim a topenie 
snehu, nuž a sneh pod Klapou a Dúbravou sa netopí? Teda existuje značná časť odlesneného lesa ktorej 
voda nebude zachytená lén preto, že tieto poldre navrhovateľ posunul na nesprávne miesto. Na to, aby sa 
ukázal tento návrh pozitívne navrhovateľ ho posudzuje oproti viariante s nerealizáciou žiadnej PPO. To 
je ale nelogické a nesprávne, je ho potrebne posúdiť oproti stavu, ktorý sa navrhuje v územnom pláne. 
Treba urobiť štúdie a simulácie a porovnať efektivity PPO na pôvodnom mieste Vyše môstku a tiež na 
navrhovanom mieste v Hostí. Len takto sa dá systematicky prísť k záveru čo je lepšie riešenie. Žiadam 
urobiť takéto štúdie. Pozitíva v podobe ochrany obce Lutila a mesta Z H ,  ktoré spomína navrhovateľ nie 
sú ničím v tejto dokumentácie podložené sú asi len zbožným želaním navrhovateľa. Realizácia poldrov 
nesplní deklarovaný účel (ochrana majetku občanov, bioty, atď). Navrhovateľ pripúšťa, že miesto so 
zvýšeným rizikom bude most na sútoku Kopernického a Lutilského potoka, ale prečo neuvádza prvé dva 
mosty po vstupe potoka Kopernica do obce Lutila teda, na Kamennej a Štefánikovej ulici ako rizikové, už 
neuvádza... Je teda jasne, že navrhovateľ v obci Lutila nikdy nebol alebo úmyselne zavádza o stave toku. 
Žiadam komplexné porovnanie navrhovanej verzie umiestnenia poldrov v Hostí s umiestnením Vyššie 
môstku. Žiadam jasne identifikovať, čo navrhovaná PPO ochráni a čo by bola schopná ochrániť PPO, ak 
by sa realizovala v zmysle súčasne platného územného plánu. Tiež žiadam identifikovať všetky rizikové 
mosty na potoku Kopernica. A zistiť kto je zodpovedný sa daný stav.                                                           



 

 

 

 

 

IV.3.2 Navrhovateľ tvrdí, že vybudovanie poldrov nebude mať negatívny vplyv na rastlinstvo a zveri. S 
týmto tvrdením nie je možné súhlasiť. Pretože momentálne sú tieto plochy husto zarastené stromami skoro 
ako les, trávou a kríkmi a ako priznáva sám navrhovateľ jedná sa celkovo o 5.12 ha, čo je obrovská 
plocha. V tej oblasti hniezdia vtáky, poľovná zver ale aj mačky divé, líšky, atď. Je to spôsobené z časti aj 
tým, že okolité parcele sú vyrušované ťažbou bentonitu a dreva, a tieto lúky boli zatiaľ priestor 
relatívneho kľudu, kde zver našla svoje útočisko. Ak sa im zoberie aj tento kúsok, tak je predpoklad, že 
stav zveri nielen, na uvedených lúkach ale, v celej oblasti sa ovplyvní. Realizáciou PPO dôjde k podstatnému 
odlesneniu týchto parciel a teda zmene prirodzeného prostredia pre tam žijúce zveri ale aj k zmene migrácii pre 
ostatne migrujúce, najmä ako sú vlk, rys a medveď, ktoré boli viackrát videné na uvedených parcelách. 
Navrhovateľ ďalej uvádza, že bude nevyhnutný výrub niekoľkých určených jedincov náletovej nelesnej 
drevinovej vegetácie bez významnejšej ekologickej funkcie. A že prebierku týchto drevín nahradí 
výsadbou vhodnej vegetácie, čo vníma ako kompenzáciu. Navrhovateľ ale neuvádza konkrétny rozsah 
výrubu drevín ani len približne teda,  či sa jedná o 10%, 20%, 50%, 80% alebo 100% plochy parciel CKN 
3258 a 3259. Ak nie je známe ani len približne koľko z počtu asi 1600 stromov sa bude rúbať, ako bude 
môcť Okresný úrad rozhodnúť o tom, či táto činnosť má alebo nemá podstatný dopad na ŽP? 
Navrhovateľ sa asi úmyselne vyhýba konštatovaniu, že na realizáciu jeho zámeru, ktorý je aj v rozpore s 
územným plánom obce, bude potrebné vyrúbať väčšinu stromov a kríkov v oblasti, aby sa vyhol veľkej 
EIA. Ďalej je potrebné povedať, že navrhovateľ asi netuší čo je a nie je vhodný typ dreviny v lokalite, keď 
táto sa tam prirodzene rozvinula z okolitého lesa. A v neposlednom rade treba odpovedať na to, že keď 
dôjde k výrubu 1600 stromov, tak náhradná výsadba malých stromčekov na zatiaľ neznámom mieste, 
kedy bude plniť funkcie súčasných stromov? O 30 a viac rokov alebo nikdy? Je veľkým, nešťastím, že 
navrhovateľ považuje náhradnú výsadbu malých stromčekov za equivalent takémuto masívnemu 
odlesneniu. Ak by sme pripustili takýto princíp v spoločnosti, tak to by bolo možné vyrúbať všetky lesy na 
svete a nahradiť ich malými stromčekami? Aj malé diéta ale vie, že takýto koncept je nezmysel. A preto ak 
sa nezačne rozumne hospodáriť s každým stromom na planéte tak hrozí skutočná katastrofa. Naši 
predkovia to pomenovali výstižne "po nás potopa". Teda keď navrhovateľ používa frázy a kvetnaté rečí o 
tom, že nim navrhnutá výsadba bude kompenzáciou tak, to považujem za zavádzanie. Konštatovanie, že o 
ochrane stromov, ktoré nie sú určené na vypílenie je len slabou náplasťou nad ekologikou katastrofou, 
ktorá by mohla vzniknúť tým, že sa väčšina stromov vypili. Navrhovateľ nevie posúdiť áni rozsah 
odlesnenia na parcelách 3708-35, a chce -tieto čísla upresniť až neskôr. Pripomínam, že na posúdenie 
veci z hľadiska životného prostredia je nevyhnutné poznať v tejto časti zámeru k akému zásahu do 
celkovej prírody dôjde. Samotná skutočnosť, že navrhovateľ potom ako jeden návrh už musel stiahnuť 
teraz opakovane podáva obmedzené údaje, tak nie je vôbec jasné ako posúdiť dopady jeho činnosti na 
ŽP. Je nevyhnutné uviesť konkrétne rozmery plôch na vyrub (s presnosťou aspoň na cca 5%) . Je teda 
evidentné, že navrhovateľ s cieľom realizovať svoj zámer, získania povolení úradov a za vidinou peňazí 
(zisku) chce presadiť PPO v tejto lokalite nielen v rozpore s uzemním plánom ale sa aj vyhýba 
pomenovaniu skutočného zásahu do prírody a teda, pred úradmi predkladá neúplné údaje. O to viac je 
potrebne v tejto fáze projektu preveriť dopad na prírodu v opačnom prípade ak prídu dotácie na toto 
dielo už bude neskoro a okresný úrad zrejme nebude mať schopnosť ani odvahu zabrániť výrubu. Žiadam 
detailne zmapovať zveri, ktoré žijú alebo migrujú cez uvedenú plochu 5.12 ha (kde sa má realizovať 
projekt). Žiadam konkretizovať dopady na rastlinstvo a živočíchy, ktoré žijú alebo migrujú v danom 
území najmä však chránené druhy a zistiť ich počty. Žiadam upresniť počty stromov, ktoré budú 
predmetom výrubu (s presnosťou na 5 %). Žiadam vysvetlenie, čo považuje navrhovateľ za vhodný a 
nevhodný typ dreviny. Žiadam posúdenie toho, ako môže náhradná výsadba nahradiť funkčnosť a 
spoločenskú hodnotu stromov, ktoré majú byť predmetom výrubu a kedy náhradná výsadba nim 
navrhovaná začne plniť funkcie, ktoré teraz plnia uvedené stromy, a kde sa plánuje táto náhradná 
výsadba realizovať? Žiadam o komplexné posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na zveri, rastlinstvo, 
biotopy a prírodu.                                                                                                                                           
IV.3.3.  Navrhovateľ opätovne tvrdí, že v záujmovom území sa nenachádzajú vzácne, ohrozené alebo 
chránené druhy rastlín, biotopov, živočíchov a zverí. Navrhovateľ svoje tvrdenie ničím nepodložil, 
napriek " tomu existuje množstvo svedectiev miestnych obyvateľov, hubárov, poľovníkov alebo 
okoloidúcich, o výskyte vzácnych druhov a to najmä mačky divej, rysa ostrovida, medveďa, vlka, vydry 
riečnej, vretenice, atď. Ďalej navrhovateľ uvádza, že činnosť nezasahuje do žiadnej vodohospodárskej 
oblastí ani pásiem hygienickej ochrany. Napriek tomu je vysoko pravdepodobné, že usadeniny na dne 
poldra ale aj iné znečistenie zachytené poldrami bude prispievať k znečisteniu spodných vôd a možno aj 
blízkeho vodného zdroja. Žiadam preto vykonať detailnú štúdiu chránených druhov oblasti, ktorá 
momentálne absentuje. Tiež žiadam preveriť dopady navrhovanej činnosti na vodný zdroj, ktorý sa 
nachádza v tesnej blízkosti (vodný zdroj pre družstvo).                                                                             
IV.3.4. Navrhovateľ uvádza domnienku alebo presvedčenie, že ním navrhovaná PPO ochráni obec Lutila 
a časti mesta ZH  od povodní, storočnou vodou. Na inom mieste dokumentu uvádza, že povodňová vlna 
sa zmenší len o 8%. Na základe preštudovania zámeru som dospel k záveru, že nim deklarovaný cieľ z 
vysokou pravdepodobnosťou je nedosiahnuteľný. V priebehu dokumentu som uvádzal viaceré konkrétne 
odôvodnenia. Spomeniem aspoň niektoré v územnom pláne obce je zakreslená lokalita na realizáciu 
poldrov Vyššie môstku, čo je vhodnejšia lokalita lebo poldre by mali omnoho väčšiu kapacitu a zachytili 



 

 

 

 

 

by aj vodu z Dúbravy a pod-Klapy (značne odlesneného lesa) a dokázali by podstatne viac zmenšiť 
povodňovú vlnu. Podstatnou skutočnosťou z pohľadu tohto konania je aj to, že v mieste Vyššie môstku by 
bol zásah do prírody omnoho menší. Vysporiadanie pozemkov je vo verejnom záujme a ale mnoho 
vlastníkov sú ochotní pozemky poskytnúť, a preto je nepochopiteľne prečo navrhovateľ podre 
premiestňuje. Napriek týmto skutočnostiam navrhovateľ doslova "pchá" poldre na menej vhodné miesto v 
rozpore s územným plánom, kde jej účinnosť a efektivita je značne otázna a bude znamenať obrovský 
zásah do prírody, zveri tam žijúce, vodne zdroje atď... Nikto nepopiera, že realizácia PPO má svoje 
opodstatnenie, ale je nepochopiteľné prečo navrhovateľ vybral asi najhoršiu možnú variantu, ktorá 
deklarované ciele nebude schopná naplniť. Ďalej navrhovateľ tvrdí, že PPO nebude mať vplyv na viaceré 
iné oblasti. Navrhovateľ ani len neuviedol, či by bolo žiaduce preveriť pevnosť podložia pre obrovskú 
váhu poldrov), nezaoberá sa dopadmi na vzduch ( v súvislosti už s vyššie uvedenými pripomienkami, 
nebudem ich opakovať), vodné zdroje, zveri, rastlinstvá . . a v neposlednom rade a j na kultúrnohistorické 
pamiatky. Ako sám navrhovateľ uvádza miesto realizácie sa nachádza neďaleko mesta Kremnica, ktoré 
bolo známe ťažbou drahých kovov a bolo významným mestom v stredoveku, neďaleko je aj hrad Šašov, 
teda celý región bol významnou križovatkou. Napriek tomu, nie je známe, že by navrhovateľ predložil 
informácie o archeologickom prieskume na daných parcelách alebo oblasti. A tieto nemusia byť len zo 
známeho historického obdobia ale aj z predhistorického (teda o to vzácnejšie) . Pripomínam Vám, že 
pred nedávnom sa v českých krajoch našla najstaršia drevená studňa na svete, pri realizácii diaľnice. Je 
preto veľmi dôležité vykonať aspoň základný prieskum, aby sa zistilo, či v uvedenej lokalite sa 
nenachádzajú vzácne artefakty. Žiadam porovnať účinnosť PPO v lokalite Hôstie a tiež v lokalite Vyššie 
môstku a porovnať aj dopady na ŽP. Je nevyhnutné preveriť tvrdenia navrhovateľa, ktorými zdôvodňuje 
takýchto podstatný zásah do ŽP a pritom dosiahne len zanedbateľné zmenšenie povodňovej vlny. Zároveň 
žiadam preveriť možné archeologické náleziská na predmetných lúkach.                                              
IV.3.6 Navrhovateľ deklaruje, že nim navrhovaná činnosť nebude mať zásadný negatívny vplyv na 
súčasný stav ŽP. A že všetky jemu známe súvislosti sú uvedené v zámere. Týmito pripomienkami bolo 
preukázané, že navrhovaná činnosť môže mať zásadný negatívny dopad na ŽP a tiež tu skutočnosť, že 
navrhovateľ neuviedol podstatné skutočnosti, ktoré by viedli k tomuto poznaniu. Či tak urobil z 
nevedomosti alebo úmyselne môžem len predpodkladať. Každopádne, či jedno alebo druhé, obidve 
možností sú tak neprípustné, že by mali podľa mňa okamžite diskvalifikovať takéto spoločností, aby 
pokračovali ďalej v realizácii PPO. A ešte treba povedať, že táto konkrétna spoločnosť už raz zlyhala 
pripraviť dokumentáciu v potrebnej kvalite a musela ju stiahnuť. Žiadam preverenie tvrdení navrhovateľa 
so všetkými pripomienkami, ktoré som uviedol v tomto alebo v minulom konaní (august-september 2019).                                                                                                                                         
IV.3.7 Navrhovateľovi ďalšie možné riziká nie sú známe. Čo je zaujímavé, pretože ako laik som v tomto 
dokumente spomenul niekoľko. Spomeniem napríklad prítomnosť skládky skrývky, ktorá sa nachádza 
neďaleko plánovaného diela, ktorá, ak by sa dalo do pohybu tak, by zahltila a znefunkčnila celú 
PPO...atď. Žiadam preveriť aj ďalšie vplyvy (napr. skládku skrývky), ktoré neuvádza navrhovateľ.      
V.3.8 Opatrenia sú nedostatočné. Navrhovateľ hoc pripúšťa existenciu chránených druhov v oblasti tak, 
nemá žiadne mechanizmy ako postupovať, ak by sa v lokalite našli vzácne rastliny  alebo zveri, ktoré tom 
majú svoj prirodzený domov. Nemá zabezpečené bezpečnostné opatrenia v prípade, že by si svoje 
prirodzené teritórium táto zver bránila a to napríklad vretenice, medveď, vlk a podobne... ako bude 
postupovať? Bude utekať zo staveniska, privolá ochranárov alebo sa uchýli k nelegálnemu usmrteniu 
zvierat? Čo urobí, keď nájde chránené rastliny na danom území? Dendrologický  prieskum na výrub 
drevín už existuje na obcí Lutila a bol vyhotovený  v roku 2018, číslo konania OcÚ 7-2018, je zvláštne, že 
navrhovateľ o ňom nevie. To, že navrhovateľ bude musieť požiadať o výrub je samozrejmá vec, to nebolo 
potrebné zvýrazňovať. Navrhovateľa ale opomenul okresnému úradu povedať v akej miere plánuje výrub 
(aspoň odhadom v %) čo je podstatný údaj, aby sa vedelo vo veci rozhodnúť, aký bude mať dopad na ŽP. 
Žiadam doplniť údaje o existencii chránených druhov na parcelách na základe riadneho sledovania a tiež 
v prípade realizácie detailné postupy, aby pracovnici na diele nemohli situáciu chránených druhov ešte 
zhoršiť.                                                                                                                                                 
IV.3.11. Napriek tomu, že v inej časti zámeru navrhovateľ pripúšťa chránené druhy v oblasti, tak 
nenavrhuje žiadne monitorovanie. Žiadam,  aby bolo takéto monitorovanie zveri rastlín uskutočnené a 
zistený skutočný stav.                                                                                                                                        
IV.3.12 Navrhovateľ podľa môjho názoru zavádza, keď hovorí, že len v prípade nerealizovania návrhu by 
pôvodne ohrozovali majetok ľudí, životy, obec Lutila a mesto ZH. Za prvé nielen, že nepreukázal 
jednoznačne čo všetko je ohrozené ale ani nepreukázal, že navrhovaná činnosť dokáže povodni zabrániť. 
Z uvedeného návrhu jasne vyplýva, že obec bude vytopená tak či tak, veď sám navrhovateľ uvádza, že 
zmenši povodňovú vlnu len o 8%, a preto je na mieste otázka, prečo vlastne chcú realizovať tento projekt 
na nevhodnom mieste v rozpore s územným o plánom, ak sa dá realizovať na vhodnom mieste podľa 
územného pianu, kde by efekt zachytenia prívalovej vody bol maximálny s najnižším dopadom na ŽP. Nuž 
prichádza mi na myseľ viacero dôvodov, ktoré som vyššie postupne uviedol...Žiadam, aby navrhovateľ 
svoje tvrdenia dokázal tým, že ním navrhované riešenie je lepšie a o koľko z hľadiska, účinnosti PPO 
(oproti riešeniu Vyššie môstku) a tiež aby bolo porovnaný zásah do ŽP v oboch prípadoch.                                                                                                                                                
IV.3.13 Navrhovateľ sa vyhýba konštatovaniu, či je alebo nie je ním navrhované činnosť v súlade s 
územným plánom obce. Samozrejme, že nie je, dokonca je v rozpore, pretože súčasne platný územný plán 



 

 

 

 

 

navrhuje poldre do vhodnejšej lokality Vyššie môstku, ktorá nielen bude mať väčší efekt ale aj menší 
dopad na ŽP. Správne však konštatuje skutočnosť, že stavba je vo verejnom záujme. Ale v tomto prípade, 
ju možno realizovať aj na pôvodnom mieste. Nikto z majiteľov pozemkov podľa mojej vedomosti 
neprotestoval proti umiestneniu poldrov počas pripomienkovania územného plánu. A obec má zákonne 
nástroje ako pozemky vysporiadať. Navyše obec zlyhala pri pozemkových úpravách, kde si mohla takého 
pozemky rezervovať pre seba. Je však verejne známe, že väčšina majiteľov pozemkov už deklarovali 
záujem pozemky poskytnúť (odpredať alebo zameniť s obcou). Dokonca sú aj taký, ktorí by dali zadarmo, 
len aby sa pomohlo obci.... Tak je veľmi nešťastné, že sa navrhovateľ takto zahráva s umiestením poldrov 
(aby si uľahčil robotu, alebo presadil poldre v lokalite Hôstie z iného dôvodu?) a znižuje tak jej účinnosti., 
efektívnosť a zväčšuje dopady na ŽP ale v neposlednom rade vystavuje obec riziku vytápania a navyše aj 
tomu, že táto im navrhovaná varianta pre nízku efektivitu nezíska financie a nakoniec sa nepodarí 
realizovať... Žiadam preveriť súlad navrhovanej činnosti s územným plánom ale aj možnosti realizácie 
PPO v súlade s platným územným plánom.                                                                                                  
V. 1.1 Nultý variant je vybraný nesprávne. Ak chcel navrhovateľ zdôvodniť realizáciu PPO na inom 
mieste tak ju musia porovnať s variantov, ktorá je naplánovaná v platnom územnom pláne. Pretože 
akékoľvek PPO oproti stavu bez nej bude mať iste čiastočne pozitívny vplyv. Ale otázka je v akej miere. 
Teda domnievam sa, že premiestnením poldrov sa zníži jej aktivita a zväčšia sa dopady na ŽP. Preto ak 
má PPO znížiť povodňovú vlnu o 8 % je otázne, či sa investíciu 3.6 milióna euro neviem spraviť viac. A 
ukazuje sa, že poldre v oblasti Vyššie môstku by dokázali povodni možno úplné zabrániť. Požadujem 
porovnať efektivitu súčasného návrhu s návrhom v lokalite podľa územného plánu a vytvoriť viac 
variantných riešení, aby boli zdôvodnený a preukázaný akýkoľvek zásah do ŽP.                                        
V. 1.1 Žiadateľ navyše v závere dokumentu opätovne argumentuje stanoviskom okresného úradu o tom, 
že ním vybraná lokalita je tá najvhodnejšia. Chcem sa teda opýtať, či je okresný úrad skutočne schopný 
posúdiť vhodnosť akéhokoľvek umiestnenia poldrov alebo protipovodňového riešenia v Lutile. 
Pripomínam, že v roku 2014 okresný úrad súhlasil s umiestením poldrov do lokality Vyššie môstku (v 
rámci Územného plánu), neskôr súhlasil s riešením PPO formou obbetonovania Kopernického potoka 
múrom (firma Bursa). Teraz tvrdia, že optimálna varianta je v Hôstí a neexistuje iná. Nuž mám silné 
pochybnosti o tom, ako sa rozhoduje na okresnom úrade. Pretože zásadne zmeniť názor na lokalitu 
poldrov je až do očí bijúce. Predpokladám, že ich stanovisko nemá nič spoločné s odbornosťou ale skôr s 
niečím iným. Nebude asi tiež náhoda, že prednosta okresného úrad Ing. A. Žiaková je aj poslankyňa v 
obecnom zastupiteľstve v Lutile, ktorá hlasovala za túto PPO. Zároveň ak teraz okresný úrad v predstihu 
vydal stanovisko, kde vyhlásil predmetné miesto za "najlepšie" tak, ako teraz v rámci konania búde 
posudzovať svoje vlastné stanovisko? Ďalej okresný úrad mi nesprístupnil tak, ako som už vyššie uviedol, 
ani uznesenie o ukončení predošlého konania, ani rozhodnutia o "vhodnosti" poldrov v novej lokalite. 
Rozporné a zrejme účelové stanoviska Okresného úradu, ktoré zjavne vydáva vždy tak, aby vyhovovalo 
predloženému návrhu sa javí ako možné podvodné konanie, a preto navrhujem, aby sa celou vecou 
zaoberala najskôr prokuratúra a posúdila, či niektorí zamestnanci okresného úradu nie sú ovplyvňovaný 
pri svojich rozhodnutiach a to buď vydieraním, že by prišli o prácu alebo nebodaj, že by boli uplácaný, 
aby rozhodli raz tak a inokedy zasa inač. Preto požadujem, aby rozporné stanoviska okresného úradu k 
rôznym PPO a umiestneniam poldrov v obci Lutila a tiež nesprístupnenie dokumentov účastníkom 
predchádzajúceho konania, boli preverené nadradeným orgánom a samotným ministerstvom ŽP, a ich 
postup aj OČTK.                                                                                                                                  
Pripomienky v prílohe:  Ďalšie pripomienky pripájam v prílohe, ktoré som zaslal ku konaniu v mesiaci 
september 2019 a neviem ako bolo s nimi naložené, pretože som z okresného úradu nebol vôbec 
vyrozumený a žiadam, aby ste sa s nimi rovnako zaoberali a dali odpovede na všetky tam uvedené 
relevantné  pripomienky.                                                                                                                                          
Prílohy: Pripomienky k zámeru „ Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ z 25.09.2019 aj 
s prílohami (  rozsah prílohy je 36 strán na 24 listoch A4, rozdiel zodpovedá tomu, že niektoré strany sú 
vytlačené obojstranne, aby šetril papier). Autor pripomienok: Peter Imriš  sú súčasťou tohto spisu. 
Nakoľko uvedené pripomienky boli uvedené ako súčasť spisu, ktorý Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie na základe navrhovateľa činnosti konanie v danej veci pod  č. s.: 
č. OU-ZH-OSZP-2019/008551-N OU-ZH-OSZP – 2019 24.10.2019 zastavil, neuvádzame ho v prílohe 
tohto oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia.                                                                                                                                         
Príslušný orgán uvedené stanovisko dňa 22.02.2020 ( doručené na úrad dňa 04.03.2020 ) zaslal 
elektronickou poštou navrhovateľovi zámeru činnosti a v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 10 zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie požiadal ho o doplňujúce informácie  a požiadavky 
vyplývajúce zo stanoviska. Dňa 20.03.2020 na príslušný orgán bolo elektronickou poštou doručené  
stanovisko  navrhovateľa činnosti v ktorom uvádza:                                                                                                                                                                                                                                     
Týmto predkladáme vyjadrenie spracovateľa zámeru k pripomienkam Lutila O. Z. k zámeru 
„Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“ zo dňa 22.2.2020 (doručené na OÚ ZH 04.03.2020). 
Úvodom by sme radi poznamenali, že reagovanie na uvedené pripomienky je komplikované a v mnohých 
aspektov nemožné, keďže v rámci predložených pripomienok boli uvedené len stanoviská, dojmy a názory 
ktoré nie sú podložené žiadnymi štúdiami, posudkami, výpočtami a podobne. Napriek uvedenému týmto 
predkladáme vyjadrenie k pripomienkam pána Petra Imriša (s tým, že jeho pripomienky sú 



 

 

 

 

 

nekonzistentné a opakovane sa vracajú k tomu istému, preto sme sa snažili reagovať komplexne k tým 
tvrdeniam, ku ktorým sa dalo nejakým spôsobom reagovať. V zmysle uvedeného sme zvolili takú štruktúru 
nášho vyjadrenia, kde sme označili číselne jednotlivé okruhy pripomienok pána Petra Imriša, pod ktoré 
uvádzame naše vyjadrenia. Vzhľadom na to, že časť pripomienok sa týka  subjektívnych predstáv pána 
Imriša, čo by chcel mať v zámere, toto samozrejme nie je možné, aby sme akékoľvek neopodstatnené 
predstavy verejnosti zahrňovali do zámeru ( naopak sám pán Imriš konštatuje, že sme z minulých 
pripomienok akceptovali relevantné pripomienky, čo dokazuje, že sme samozrejme ochotní zohľadniť 
rozumné ale odborne podložené návrhy, tie však v aktuálnych pripomienkach pána Imriša nevidíme)). 
Predložený zámer je plne v súlade s požiadavkami na rozsah a obsah v zmysle príslušných právnych 
predpisov, zodpovedá štandardom takýchto druhov zámerov a poskytuje dostatok informácií k riadnemu 
posúdeniu tohto zámeru. Vzhľadom na skutočnosť, že pripomienky pána Imriša sú v podstate a vo veľkej 
miere totožné s pripomienkami Lutila O. Z., predkladáme naše vyjadrenia v rozsahu toho, čo sme uviedli 
aj k pripomienkam Lutila O.Z. s výnimkou niekoľkých nových pripomienok pána Imriša, ku ktorým 
reagujeme záverom.: nevykonateľne, ako rata kusy zvery, dotazník? Jeho pripomienky vychádzajú z 
neznalosti právnych predpisov, územný plán nič nemá s EIA na novy projekt, stavba vo verejnom záujem, 
radon.                                                                                                                                                             
1. Údajný rozpor zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou: - proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (ďalej len „EIA“)a jeho výsledok sú podkladom územnoplánovacej dokumentácie, to znamená, 
že aj na základe záverov EIA navrhovanej činnosti je možné aktualizovať územný plán obce Lutila (tento 
proces v súčasnosti prebieha, samozrejme až po ukončení tohto procesu (v prípade, že nami navrhovaná 
lokalita bude zahrnutá do územného plánu obce Lutila) sa pristúpi k ďalším konaniam podľa osobitných 
predpisov, okrem iných aj konanie o umiestnení stavby v zmysel stavebného zákona, pričom 
predpokladom tohto konania bude posúdenie či naša navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným 
plánom obce Lutila. Na základe uvedeného nie je možné v tejto fáze posudzovať zámer navrhovanej 
činnosti s aktuálnym územným plánom – to ani nie je úloha procesu EIA, to bude úlohou konania o 
umiestnení stavby (vo všeobecnosti by potom nemohli byť predmetom EIA variantné riešenia – 
variantnými riešeniami nie sú len riešenia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v územných plánoch obcí), 
inými slovami, súlad navrhovanej činnosti s územným plánom je predmetom posudzovania v rámci 
konania o umiestnení stavby.                                                                                                                         
2. Spochybňovanie účelnosti, efektívnosti a funkčnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k protipovodňovej 
ochrane: Účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti boli predmetom posúdenia odborne 
spôsobilých osôb ako sú projektant v odbore vodné stavby, ako aj nezávislého posúdenie vplyvu 
navrhovanej činnosti na okolité prostredie, obyvateľstvo a dosiahnutie zadefinovaných cieľov v zmysle 
príslušnej výzvy MŽP SR a plánov manažmentu povodňových rizík vykonaného spoločnosťou DHI 
Slovakia s.r.o., ktorá štandardne vypracúva a hodnotí plány povodňových rizík pre SVP, š.p. znamená, že 
účelnosť, funkčnosť a efektívnosť je pre túto fázu projektu viac ako dostatočne posúdená. V ďalších 
fázach prípravy projektu budú účelnosť, efektívnosť a funkčnosť navrhovanej činnosti posudzované 
príslušnými orgánmi a odbornými hodnotiteľmi (ako sú všetky dotknuté orgány, najmä Slovenský 
vodohospodársky podnik, štátny podnik a v prípade podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok 
aj MŽP SR) čo poskytne dostatočne a odborne podložený obraz o tom, či táto činnosť je opodstatnená – 
inými slovami, ak by bola pravda čo tvrdí predkladateľ pripomienok, určite to lepšie posúdia a 
vyhodnotia osoby, ktoré sú na to odborne pripravené a v prípade negatívneho posúdenia tohto projektu 
nedôjde k jeho realizácii. Predmetom EIA nie je skúmanie, či navrhovaná činnosť spĺňa požiadavky výzvy 
MŽP SR, predpokladá sa, že keď zámer navrhovanej činnosti sa vypracúva ako podklad pre budúcu 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MŽP SR, je opodstatnená a spĺňa definované kritériá. Navyše 
technická spôsobilosť stavby bude posudzovaná najmä v rámci stavebného konania (ak sa projekt do tej 
fázy dostane). 3. Požiadavka o posudzovanie navrhovanej činnosti vo variantnom riešení: Predkladateľ 
pripomienok úvodom spochybňuje Okresný úrad Žiar nad Hronom, vo vzťahu k tomuto konaniu a 
obviňuje pracovníkov úradu z nekalej činnosti. Toto považujeme za subjektívne pocity predkladateľa 
pripomienok, a nemáme k tomu či viac uviesť, okrem toho, že odmietame akékoľvek osočovanie a 
obviňovanie z nezákonnosti v rámci procesu nami predkladaného zámeru. Čo sa týka úvah predkladateľa 
pripomienok k problematike variantnosti zámeru, tieto sú nesprávne a vyplývajú z neznalosti 
problematiky a príslušných právnych predpisov. V zmysle ustanovenia zákona o EIA, konkrétne § 22 (6) 
Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od 
doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k 
dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok 
predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu 
navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní 
podľa tohto zákona. Ďalej sa v zákone o EIA uvádza, že na toto konanie sa nevzťahuje správny poriadok. 
Čo znamená, že okresný úrad postupoval úplne presne v súlade s literou zákona a odborne, a ani 
nemohol postupovať inak – konanie o variantnosti nie je štandardným konaním, kde sa rozhodovanie 
zverejňuje. Priestor na pripomienkovanie verejnosťou je daný v procese EIA samotného zámeru. 
Predkladateľ pripomienok sa domnieva, že navrhovateľ sa cielene nezaoberá navrhovanou činnosťou v 
lokalite Vyššie môstku. Toto je nesprávny a nelogický záver. Totižto dôvodom, prečo sa zámer 



 

 

 

 

 

navrhovanej činnosti takouto lokalitou (Vyššie môstku) nezaoberá, je zrejmý a logický, keďže prvým 
krokom navrhovateľa navrhovanej činnosť v zmysle zákona o EIA bolo požiadanie Okresného úradu Žiar 
nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie o rozhodnutie, či sa má zámer navrhovanej 
činnosti vypracovať vo variantnom riešení (nie je možné predložiť zámer na príslušný orgán bez žiadosti 
o upustenie, resp. určenie variantného riešenia) Keďže Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor 
starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 19.11.2019 určil, že 
zámer sa má vypracovať v bezvariantom riešení, čo je jasne uvedené a odcitované v zámere, navrhovateľ 
navrhovanej činnosti rešpektoval takéto rozhodnutie, a preto sa logicky ďalej v zámer navrhovanej 
činnosti v lokalite Vyššie môstku by došlo nezaoberal variantným riešením navrhovanej činnosti. V 
zmysle tohto rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie 
listom číslo OU-ZH-OSZP- 2019/012448 zo dňa 19.11.2019 navrhované umiestenie poldrov je 
„limitované priestorovými pomermi v území, ktoré zároveň minimálne narušia existujúcu scenériu a 
urbanizmus v dotknutom území, čím sa utvoria územno-technické predpoklady na komplexný rozvoj 
hospodárskej činnosti s vybudovaním ďalšej vybavenosti v priľahlom území toku a zároveň sa zvýši 
kvalitatívna hodnota územia zlepšením odtokových pomerov v území a nakoľko pre umiestnenie poldrov 
nie je iná vhodnejšia lokalita k dispozícii a neexistuje ani iný variantný spôsob návrhu iných lokalít pre 
umiestnenie poldrov...“. Napriek uvedenému, navrhovateľ navrhovanej činnosti objektívne dospel k 
záveru (totožne so záverom Okresného úradu Žiar nad Hronom), že neexistuje variantné riešenie 
navrhovanej z nasledovných dôvodov:  a ) V zmysle zákona o EIA sa pod variantným riešením 
navrhovanej činnosti rozumie také riešenie, ktorým sa zabezpečí rovnaké splnenie stanoveného cieľa s 
použitím rôznych technických, technologických alebo lokalizačných riešení, prípadne návrhom rôznych 
ochranných opatrení a pod., zároveň príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od 
požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná 
vhodnejšia lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia,                                                            
b) Vykonaním miestnym obhliadok odborne spôsobilou osobou by bolo každému zrejmé, že lokalita 
Vyššie môstku nepredstavuje reálnu variantu k zamýšľanému zámeru, ktorou by sa dali dosiahnuť 
rovnaké výsledky: I. Ako vyplýva zo samotného územného plánu obce a geomorfologických pomerov a 
reliéfu lokality môstku (snímky uvedeného sme predložili pri predchádzajúcich vyjadreniach), nie je 
možné technicky vybudovať hrádze suchých poldrov tak, aby zachytili ani len približne tak veľkú 
povodňovú vlnu (v porovnaní s nami navrhovanou lokalitou) a to pre extrémne nízku výšku hrádze 
(extrémne nízku vzhľadom na to, čo umožňuje daný terén) ako aj malej plochy zátopovej oblasti a teda by 
sa nedosiahla minimálna, merateľná protipovodňová ochrana príslušných geografických oblastí. Inými 
slovami, je zrejmé z bežného pozorovania, že lokalita Vyššie môstka neposkytuje ani zďaleka taký územný 
priestor na realizáciu protipovodňových opatrení, ako je to v prípade nami navrhovanej lokality ( kde 
prirodzený reliéf krajiny umožňuje s minimálnymi zásahmi do krajiny vybudovanie cca 5-7 m vysoké 
hrádze s dostatočne veľkouplochou záplavovej oblasti ). Navyše územný plán obce ráta s budovaním 
protipovodňových stavieb vo forme troch hneď po sebe idúcich stavieb na úseku cca 280 m (!), čo je 
absolútne nevhodné z pohľadu fungovania suchých poldrov ( kde je potrebné vytvoriť sústavu poldrov v 
dostatočnej vzdialenosti tak, aby bolo medzi jednotlivými poldrami priestor na záplavovú oblasť ), 
pričom časť plochy medzi tokom a svahom záhradkárskej oblasti je určená nie ako zóna pre 
protipovodňové opatrenia (v tomto prípade záplavová oblasť pred hrádzou poldra), ale ako rekreačná 
oblasť (!)  a teda aktuálne určenie územia v územnom pláne obce Lutila na protipovodňové opatrenia 
Vyššie môstka nespĺňa elementárne podmienky na to, aby sa tu reálne dala vybudovať protipovodňová 
ochrana formou sústavy suchých poldrov (a to jeto, čo zamýšľame my). Inými slovami predkladateľom 
pripomienok toľko opakované riešenie protipovodňovej ochrany formou výstavby sústavy suchých 
poldrov (ako to navrhujeme my v našej lokalite) je nie len že nereálne (v zmysle technického riešenia a 
ohrozenia obyvateľstva), ale ani nie je možné (v takom rozsahu, ako zamýšľame my) podľa aktuálneho 
stavu lokality Vyššie môstka v územnom pláne obce Lutila (bolo by tam možné spraviť napríklad nejaké 
jednoduché hrádzky bez významnejšej záplavovej oblasti) ale to je úplne iné technické riešenie a najmä 
by to malo absolútne zanedbateľný vplyv na zníženie rizika povodní).                                                            
II. Výstavba poldrov v lokalite Vyššie môstku je v rozpore s verejným záujmom (ktorým je povodňová 
ochrana) a priamo by ohrozila niektorých obyvateľov Lutily, pretože výstavbou navrhovanej činnosti  
v lokalite Vyššie môstku  by došlo k priamemu ohrozeniu zdravia, života osôb a škodám na majetku 
nakoľko by sa existujúca záhradkárska oblasť ocitla v záplavovom – inundačnom území poldrov v 
lokalite Vyššie môstku – toto nie je prípustné v zmysle príslušných právnych predpisov.                                         
III. Výstavbou poldrov v lokalite Vyššie môstku by došlo k zaplaveniu parcely “C“ č. 3241, ktorá je 
vedená ako prístupová komunikácia pre záhradkársku oblasť, a teda najmä v prípade povodne by 
zamedzila prístupu, ale najmä evakuácii obyvateľov záhradkárskej oblasti. Navyše v zmysle zákona o 
vodách je ochranným pásmom vodnej stavby (t.j. aj poldru) 10m vzdušnou čiarou od päty hrádze, čo 
znamená, že v podstate nie je možné ukotvenie hrádzí na svahu, kde je záhradkárska oblasť a hrádze by 
boli ukončené „vo vzduchu“ na lúke. 



 

 

 

 

 

IV. V prípade povinného posudzovania kategórie vodnej stavby poldrov, ktoré vykonáva 

Vodohospodárska výstavby, š. p. by lokalita Vyššie môstka predstavovala vysoké riziko v prípade 

havarijnej situácie tým, že je táto lokalita je blízko obce (jej zastavaného územia) – vzdialenosť od obce 

cca 1 km korytom toku, pričom územie medzi lokalitou Vyššie môstku a zastavaným územím obce Lutila 

má charakter úzkeho lievika bez možnosti vyliatia povodňovej vlny do nezastavaného územia – to 

znamená, že v prípade havárie a pretrhnutí hrádze, by došlo k bezprostrednému ohrozeniu obyvateľov 

obce Lutila. Nami navrhovaná lokalita v tomto smere predstavuje minimálne riziko a to z dôvodov väčšej 

vzdialenosti od obce (cca 2,3 km), ale najmä dostatočného priestoru na prípadné rozliatie povodňovej 

vlny ďaleko pred obcou na neobývaných lesných a TTP pozemkoch. 

V. Pre navrhovateľa navrhovanej činnosti reálne neexistuje možnosť uskutočniť takúto činnosť v lokalite 

Vyššie môstku keďže nemá majetkovo-právny vzťah k pozemkom vlastnených desiatkami ľudí a urbárom v 

lokalite Vyššie môstku (už v minulosti sa vyjadril jeden z vlastníkov nehnuteľností v lokalite Vyššie 

môstku, že nesúhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v tejto lokalite) a naopak má v užívaní pozemky 

za účelom realizácie navrhovanej činnosti v ním navrhovanej lokalite – to znamená, že lokalita nie je 

reálnou alternatívou ani z tohto lokalizačného pohľadu. Dojmy a pocity predkladateľa pripomienok sú 

irelevantné, my sa zaoberá skutočným faktickým stavom a tým je to, že k pozemkom v lokalite Vyššie 

môstku nemáme žiadny právny vzťah. 

VI. Z uvedeného je zrejmé, že lokalita Vyššie môstku nepredstavuje reálnu variantu vybudovania 

protipovodňovej ochrany, ktorou by sa dosiahli rovnaké, resp. lepšie výsledky, a to najmä z dôvodov 

priameho ohrozenia obyvateľstva a majetku záhradkárskej oblasti (existujúca výstavba by sa postavením 

suchých poldrov dostala do inundačného územia, čo je neprípustné a zákony to neumožňujú (a ani zdravý 

rozum)), zaplavenia prístupovej komunikácie, obmedzenia plynúce z ochranného pásma vodnej stavby, 

prípadného ohrozenia obyvateľov obce v prípade havárie, nemožnosť výstavby sústavy suchých poldrov 

porovnateľných s našim riešením v lokalite Vyššie môstka z pohľadu aktuálneho stavu riešenia tejto 

lokality v územnom pláne obce Lutila, ako aj fakt, že predkladateľ zámeru nemá dosah na pozemky v 

lokalite Vyššie môstku. 

4. Ďalšie pripomienky k zámeru: Výrub drevín: uvádzanie presného počtu drevín určených na výrub 

v zámere je nevhodné (vzhľadom na to, že projekt je na začiatku) a aj podľa konzultácií s MŽP SR 

zmätočné a nepotrebné, pretože to je predmetom osobitných konaní vo veci vydania súhlasu na výrub 

drevín a samotného stavebného konania. Každá drevina vhodná na výrub bude v rámci samostatného 

konania posúdená pracovníkom ŠOP SR, resp. predmetom samostatných konaní, a nie posúdené na 

základe pripomienok v procese EIA. Napriek tomu musíme uviesť, že pripomienkovateľ zámeru 

nepravdivo tvrdí, že v zámere nie je uvedený rozsahu výrubu (zámer obsahuje presné a extenzívne 

informácie (čo sa týka druhovej skladby, ale aj predpokladaného rozsahu) v kapitole „Predpokladané 

vplyvy navrhovanej činnosti na biotu“ v časti „Vegetačné úprav“), dokonca detailnejšie, ako aj 

štandardné v takomto druhu zámerov vo fáze EIA. To či sa dreviny nachádzajú v lesnom alebo 

poľnohospodárskom pôdnom fonde nie je rozhodujúce lebo dotknutý lesný celok plní funkciu 

hospodárskeho lesa ( kde prebieha každodenná ťažba). Zámer jasne uvádza: „Nevyhnutný výrub v lesnom 

pôdnom fonde (parcela 3708/35) bude vykonávaný len v rozsahu, kde koryto toku zasahuje do takejto 

parcely a zároveň takáto časť sa bude prekrývať s telesom poldra, prípadne s úpravou toku v časti pred a 

pod poldrom.“ To znamená, že sa jedná doslova o pár kusov drevín z takejto lesnej parcely (naozaj 

nerozumieme, kde je environmentálny problém pri výrube pár kusov drevín z lesa, kde sa bežne a 

intenzívne ťaží...). Ako sme uviedli aj v zámere jedná sa o obmedzený výrub náletových drevín z 

poľnohospodárskej pôdy a vodnej plochy, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov o 

poľnohospodárskej pôde a vodách mali byť v minulosti priebežne odstraňované. Z bežnej obhliadky je 

zrejmé, že sa jedná prevažne o staré a podmyté porasty, ktoré predstavujú riziko v prípade povodní, keďže 

môžu prispieť k vytváraniu povodňovej vlny. Naozaj objektívne (berúc do úvahy aj náhradnú výsadbu 

kvalitnejších drevín) nie je možné posudzovať odstránenie akých drevín z poľnohospodárskej pôdy za 

neprimeraný zásah do prírody. A mimochodom v lokalite Vyššie môstka by taktiež bol potrebné pristúpiť 

k porovnateľným výrubom nie len v toku, ale aj značných porastoch na lúke pri toku, ako aj výruby z 

lesného pozemku. Takže nie je pravda tvrdenie, že v lokalite Vyššie môstka by sa nemusel vykonávať 

výrub, alebo že by takýto výrub bol podstate menší ako v nami vybranej lokalite. 

Ďalšie poznámky: Druhové zloženie fauny a flóry bolo vypracované na základe poznania členov stráže 

prírody CHKO Štiavnické vrchy, ako aj na základe relevantných údajov podľa Stanová, V., Valachovič, 

M. (eds), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava 

(mimochodom tento zdroj je uvedený v zámere v časti zoznam hlavných použitých materiálov, takže sa 



 

 

 

 

 

domnievame, že táto pripomienka je len dôsledkom nepozornosti čitateľa zámeru). Spracovanie zámeru 

bolo pravidelne konzultované so zamestnancami ŠOP SR. Použitie takých zdrojov informácií je 

štandardné a dostatočné pri takomto type zámerov (in verb MŽP SR). Predkladateľ pripomienok má 

nereálne očakávanie, že by si investori pri každom plánovanom projekte nechali najskôr porátať počas 

celého roka výskyt živočíchov v danej lokalite – takto to nefunguje, vychádza sa zo všeobecne 

akceptovaných prác a odborných publikácií. V prípade, že by tam naozaj bol zaznamenaný výskyt 

chránených živočíchov, toto nestačí konštatovať, to by bolo samozrejme príslušnými inštitúciami 

zaregistrované a evidované a hlavne náležite zdokumentované, čo nie je náš prípad. Prípadné obavy z 

obmedzenia migrácie vodných živočíchov vo vodnom toku Kopernický potok vychádzajú z neznalosti a 

nepochopenia princípu fungovania suchých poldrov, ktoré sú vyhotovené bez stupňov, bariér, ktoré by 

predstavovali bariéru migrácie živočíchov. Plynulý odtok a neprerušené prúdenie vodného toku bude 

zachovaná ako doteraz za použitia priepusti s rozmermi 1,20 x 1,20 m so špeciálnou úpravou povrchu, 

ktorá umožní nerušenú migráciu živočíchov proti prúdu vodného toku. A čo sa týka migrácie ostatných 

živočíchov tá nemá byť ako dotknutá, keďže charakter stavieb suchých poldrov je v podstate zatrávnený 

kopec bez akýchkoľvek plotov alebo iných obmedzujúcich bariér. Pripomienkovateľ ďalej vytýka údajne 

chýbajúce hodnotenie vzťahu s ťažbou bentonitu. Citujeme zo zámeru „Navrhovaná činnosť nebude 

mať žiadny vplyv ani nie je vo vzťahu k ťažbe nerastov v uvedených ložiskách.“ a viac v Článku III. 1.7. 

Navyše suché poldre budú sekundárne plniť funkciu sedimentačných nádrží v prípade povodní, kedy 

vplyvom gravitácie prípadný sedimentačný kal sa bude usadzovať v priestore suchých poldrov, ktoré bude 

navrhovateľ povinný (v zmysle Manipulačno-prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vypracovať v 

zmysle príslušných právnych predpisov) pravidelne čistiť a odstraňovať. Toto určite predstavuje zlepšenie 

životného prostredia, keďže v prípade povodne sa takéto kaly nebudú voľne rozptyľovať po krajine v celej 

dĺžke toku, čo je mimoriadne nepriaznivé pre vodné ekosystémy, pretože sedimentačný kal unášaný vodou 

predstavuje významný negatívny faktor (banskej činnosti) na vodné živočíchy. Pre podporu našich 

tvrdení, prikladáme rozhodnutie banského úradu, ktorý nemá pripomienky k nami navrhovanej činnosti. 

Zdroje vody: Nemáme vedomosť o žiadnych relevantných zdrojoch pitnej vody nachádzajúcich sa v 

lokalite plánovanej výstavby poldrov. O existencii domových čistiarní odpadových vôd vieme z lokálnej 

evidencie o vodách, ktorú vedie každý príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ohľadne vrtu v blízkosti 

poldrov predkladateľ pripomienok nepredložil (ako pri všetkých svojich tvrdeniach) relevantné 

informácie o existencii a charaktere údajného vrtu a vody v ňom (máme na mysli stav, výdatnosť, 

zloženie, kategorizáciu a pod. Bolo pre tento vodný zdroj určené ochranné pásmo? Ak áno, aké? Toto sú 

základné otázky, ku ktorým predkladateľ pripomienok musí doložiť relevantnú dokumentáciu, inak nie je 

možné relevantne reagovať. My nemáme vedomosť o existencii významného vodného zdroja a ani 

priznanej ochrane takéhoto zdroja.). Tento vrt sa nachádza v mieste výstavby poldra, nachádza sa 

niekoľko desiatok metrov pod poldrom. Charakter stavby suchý polder, nijakým negatívnym spôsobom 

nezasahuje do podzemných vôd a teda nemôže mať vplyv na kvalitu a zdravotnú bezchybnosť akejkoľvek 

odberanej vody (ak taká existuje) – predmetom činnosti je suchý polder, nie trvalo vzdutá vodná nádrž. 

Legitímne spochybňujeme významnosť a hlavne zákonnosť existujúceho zdroja, pretože ak by bol vodný 

zdroj používaný na pitné účely musel by byť primerane označený podľa platných právnych predpisov. 

Hodnotenie zdravotných rizík výstavby navrhovanej činnosti: Obavy z výskytu liahní bodavého hmyzu 

opäť vychádzajú z hrubého nepochopenia elementárneho princípu suchých poldrov. Nebude tu vznikať 

trvalo zatopená plocha, suchý polder bude naplnený vodou len v čase prívalového dažďa a to len po dobu 

niekoľkých hodín, t. j. nevzniká tu žiadne riziko zvýšeného výskytu bodavého hmyzu. Naopak, ak by došlo 

k povodni a nedošlo by k realizovaniu navrhovanej činnosti, vznikali by nekoordinovane záplavové 

oblasti, napríklad bližšie k obci alebo priamo v obci, kým tu bude sústredná na jednom mieste a ďaleko 

od obce. Takže zase aj v tomto prípade možno konštatovať pozitívny vplyv navrhovanej činnosti na 

obyvateľstvo. Mimochodom, takúto obavu by predkladateľ pripomienok nemal v prípade suchých poldrov 

v lokalite Vyššie môstku pri záhradkárskej oblasti a oveľa bližšie k obci samotnej? 

Pripomienkovateľ tiež namieta, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na most v obci Lutila, 

resp. vidí problém v nižšej priepustnosti niektorých mostových konštrukcií v obci Lutila. Toto je taktiež 

logický nezmysel, pretože na existujúci most pritečie menší prietok (po zadržaní v sústave poldrov), čo je 

určite pozitívny vplyv na konštrukciu mostu (napriek jeho nižšej priepustnosti, je predsa lepšie keď naň 

bude „tlačiť“ menšia voda ako väčšia). Navyše, my nemáme možnosť tieto mosty upravovať, keďže sú v 

majetku a správe iných subjektov. Avšak ak predkladateľ pripomienok myslí svoje obavy úprimne, nič mu 

nebráni apelovať na príslušného správcu mostu, aby zvýšil jeho priepustnosť na Q100 a tak reálne pomôcť 

svojej obci. 



 

 

 

 

 

5. Pripomienky k výpočtom Q100. K problematike prietokov a pripomienok tam uvedených uvádzame, že 

všetky potrebné informácie sa nachádzajú v zámere, napríklad na strane 7. Nevieme o tom, že by 

predkladateľ zámeru bol odborníkom na vodné stavby a určovanie ich vplyvu pri znižovaní rizika povodní 

a ani nám nebol predložený žiadny relevantný dokument od odborne spôsobilej osoby vo vzťahu k 

tvrdeniam uvádzaným predkladateľom pripomienok, preto tieto považujeme za irelevantné, a to najmä z 

pohľadu procesu EIA. Čo sa týka výhrad k predpokladanej hodnote výstavby vodného diela uvádzame, že 

je to irelevantné pre proces EIA a pre úplnosť uvádzame, že predpokladané náklady sú určené odborne 

spôsobilou osobou (projektant vodných stavieb), následne bude posudzovaná príslušnými odborníkmi na 

MŽP SR (vyhodnotená ako primeraná alebo neprimeraná, čo predstavuje jedno z kritérií na schválenie 

projektu na MŽP SR) a následne bude ustálená verejným obstarávaním. Takže sa vyhradzujeme proti 

náznakom o nejakom nehospodárnom správaní sa. 

6. Radónové riziko. Predkladateľ pripomienok vyjadruje obavy z prirodzenej expozície radónu počas 

výstavby pri zemných prácach a jeho negatívnom dopade na okolité prostredie – najmä negatívny vplyv 

na zdravie obyvateľstva. Prirodzená expozícia radónu je bežným javom ktorý vzniká pri odkrývaní 

pôdneho krytu, ktorému sa nedá nejak predísť. Ak by predkladateľovi pripomienok úprimne záležalo na 

zdraví obyvateľstva, mal by logicky preferovať lokalitu, ktorá nie je v bezprostrednej blízkosti 

zastaveného územia obce. Zámerom navrhovaná lokalita umožňuje väčší prirodzený rozptyl radónových 

častíc vo vzdušnej hmote, logicky menší vplyv na obyvateľstvo a akumuláciu radónu v priestoroch obydlí 

záhradkárskej oblasti. Na základe uvedeného sme názoru, že neboli predložené žiadne relevantné a 

podložené pripomienky, ktoré by právne a skutkovo spochybnili rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad 

Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-ZH-OSZP-2019/012448 zo dňa 

19.11.2019 alebo opodstatňovali ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA. 

Prílohou stanoviska sú: Časť územného plánu lokality Vyššie môstku, Katastrálny pohľad na lokalitu 

Vyššie môstku, SHMÚ údaje prietokov vody v bode 0,5 km toku Kopernický potok, Vyjadrenie banského 

úradu k územnoplánovacej dokumentácií, Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti k  územnoplánovacej dokumentácií.                                                                                  

Uvedené prílohy tvoria súčasť tohto oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. 

 

  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

v rámci zisťovacieho konania vykonal úkony na zabezpečenie podkladov pre vydanie rozhodnutia 

v predmetnej veci z hľadiska jej povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej 

činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom bude brať 

do úvahy aj súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

Pri rozhodovaní príslušný orgán primerane použije aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 

k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov 

určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 

29 zákona o posudzovaní uvedené v Prílohe č. 10 citovaného zákona. Príslušný orgán pri rozhodovaní 

vychádzal zo stanovísk doručených k Zámeru podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní.   

 

         V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný dať účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného týmto listom orgán 

štátnej správy  posudzovania vplyvov na životné prostredie  v y z ý v a  účastníkov konania a zúčastnené 

osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia v lehote do 15 dní   odo dňa doručenia tejto 

písomnosti.  

 

 Dotknuté obce ( Lutila a mesto Žiar nad Hronom ) podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie informujú bezodkladne, najneskôr do 3 dní, verejnosť na svojom webovom 

sídle a na úradnej tabuli obce formou verejnej vyhlášky  o doručení oboznámenia s podkladmi pre 

vydanie rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní č. OU-ZH - OSZP-2020/002705 zo 

dňa 02.11.2019 (ďalej len „oboznámenie“), informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň 

oznámi, kde a kedy možno do oboznámenia nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať 

pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oboznámenie musí byť verejnosti prístupné 

najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.  

 



 

 

 

 

 

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oboznámeniu, príslušnému orgánu do  15 dní 

od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom 

dotknutej obce.  

    

        Do podkladov tohto správneho konania možno v odôvodnených prípadoch nahliadnuť z dôvodu 

prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a 

vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky, v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020, v termíne dohodnutom telefonicky č. tel. 

0917192709 alebo 0961642961 alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad 

Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad 

Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí. 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Dušan Berkeš  

                                                                                                        vedúci odboru  
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