OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Ilava
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Rozhodnutie
verejná vyhláška
Výrok
vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
nariaďuje
podľa § 88a ods. 2, § 88 ods. 1 písm. b) a § 88 ods. 2 stavebného zákona
stavebníkovi Jozefovi Pagáčovi bytom 018 64 Košeca 411/26
odstránenie zmien vodnej stavby
„Malá vodná elektráreň Košeca“
- realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3,
428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9, 417/4, 430/6 a 98/4 (KN-E 345/501) katastrálne územie
Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 - projektovej
dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou časťou predmetného rozhodnutia Okresného národného výboru Považská
Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing.
Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca:
I. Popis realizovaných zmien uskutočnených na vodnej stavbe MVE Košeca, ktoré budú odstránené
- hať a odberný objekt:
a) uložené a ukotvené železobetónové prefabrikáty
b) dosadzovací drevený prah stavidla
c) rybovod
- prívodný kanál:
a) betónové železničné podvaly prívodného kanála MVE zo dna aj z bočných strán odpadového kanála a v úsekoch č.
4-15 podľa výkresu celkovej situácie projektovej dokumentácie číslo 02/2018 vypracovanej Ing. Milanom Antlom,
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b) výškové osadenie prívodného kanála v teréne upraviť podľa pozdĺžneho profilu privádzača pôvodného
projektu, podľa prílohy č. 5: Pozdĺžny profil privádzača projektovej dokumentácie číslo 02/89 vypracovaného
Ing. Vrabcom, číslo povolenia OPLVH-621/89-405, (existujúci stav je zdokumentovaný v Pozdĺžnom profile
privádzača projektovej dokumentácie realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca číslo 02/2018 vypracovaná
Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2
c) 2 usadzovacie priestory: usadzovací priestor v km 0,000 za stavidlom a usadzovací priestor pod cestným mostom
v km 0,34042
d) jalový prepad v km 0,457 – betónové časti dna a jeho bočných častí
e) celý vtokový objekt v km 0,560
f) odpadný kanál dĺžky 15 m pod vtokovým objektom
Predmetom odstránenia zmien nie je priepust cestného mosta číslo 1912-2 (M 3786) v obci Košeca, ktorý je súčasťou
cestnej komunikácie III/1912 v km 1,3555 a je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín.
Predmetom tohto rozhodnutia nie je stavba „Odľahčovacie potrubie“, pre odstránenie ktorej bolo vydané Okresným
úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-IL-OSZP-2019/000767-67 dňa 13. 12.
2019.
Predmetom tohto rozhodnutia nie sú časti stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ (MVE Košeca), ktoré
neboli doposiaľ realizované a bude ich potrebné realizovať a sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 (pôvodný projekt).
II. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia realizovaných zmien vodnej stavby MVE
Košeca číslo 02/2018 vypracovaná Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2,
Clementisova 663/4, 911 01 Trenčín.
III. Pre odstránenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:
1. Zmeny stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ (MVE Košeca) budú odstránené do 12 mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Náklady na odstránenie zmien stavby znáša podľa § 89 stavebného zákona jej vlastník.
3. Zmeny stavby bude odstraňovať oprávnená právnická osoba na vykonávanie búracích prác a odborné vedenie
prác bude zabezpečené kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou podľa § 44 stavebného zákona, alebo sa bude
odstraňovanie zmien stavby vykonávať svojpomocne, odborné vedenie prác bude vykonávať stavebný dozor.
Stavebník je povinný nahlásiť spôsob realizácie búracích prác a príslušné údaje o realizátorovi prác, prípadne
stavebnom dozore na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie písomne minimálne tri dni pred
začatím búracích prác.
4. Začatie odstraňovania zmien stavby vlastník stavby oznámi písomne Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti
o životné prostredie minimálne 7 dní pred začatím búracích prác.
5. Podmienky pre zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby:
- Predložiť plán realizácie búracích prác, postup a spôsob realizácie búracích prác vypracovaný oprávnenou osobou
minimálne 7 dní pred začatím búracích prác Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Viesť denník búracích prác.
- Uchovávať dokumenty súvisiace s búracími prácami minimálne 2 roky po ukončení búracích prác.
6. Začať s búracími prácami je možné až po predložení plánu realizácie búracích prác, postupu a spôsobu realizácie
búracích prác vypracovaného oprávnenou osobou a jeho posúdení Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti
o životné prostredie.
7. Odstránenie zmien realizovaných na vodnej stavbe bude realizované od odberného objektu, búracie práce sa začnú
vykonávať v hornej časti MVE Košeca v smere toku Podhradského potoka.
8. Vykonávateľ stavebných prác súvisiacich s odstraňovaním zmien stavby nesmie ohrozovať stabilitu žiadnej inej
stavby, ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
9. Pri všetkých prácach súvisiacich s odstraňovaním zmien stavby je nutné dodržiavať zákony, slovenské technické
normy, bezpečnostné predpisy, všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
OU-IL-OSZP-2021/000350-0010341/2021

2 / 31

10. Zmeny stavby sa budú odstraňovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia
osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti ako aj susedných stavieb.
11. Pri búracích prácach postupovať tak, aby okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami nebolo
zbytočne a nad prípustnú mieru (nadmerne) obťažované.
12. Zabezpečiť okolie búranej stavby proti vniknutiu cudzích osôb na búranisko.
13. Komunikácie nesmú byť znečistené privážaným alebo odvážaným materiálom ani vozidlami. Ak pri
odstraňovaní zmien stavby dôjde k znečisteniu komunikácií, je potrebné ich bezodkladne očistiť.
14. Pri odstraňovaní zmien stavby je potrebné dbať na to, aby neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach
a majetku. V prípade, že by sa tak stalo, je vlastník stavby povinný škodu spôsobenú svojou činnosťou nahradiť.
15. Vlastník stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich
závadný stav.
16. Vlastník stavby je povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť.
17. Búracie práce sa nesmú vykonávať pomocou výbušnín.
18. Stavebný materiál a nepotrebné súčasti stavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a následne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou
č. 1 zákona o odpadoch.
20. Odpady, ktoré nie je možné účelne využiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie osobe oprávnenej
na zneškodňovanie odpadov.
21. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na
mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
22. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach, demolačných prácach, udržiavacích prácach, čistiacich
a servisných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť povinnosti
podľa § 14 zákona o odpadoch.
23. Po ukončení búracích prác stavebník predloží Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie
doklady o tom, ako bolo naložené s búraným materiálom.
24. Pozemok a stavbu MVE Košeca po odstránení zmien stavby je potrebné upraviť do primerane pôvodného stavu.
25. Vlastník stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok
alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu
podľa všeobecných predpisov a náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
26. Odstránením zmien stavby sa vlastníctvo k pozemkom nemení.
27. Podľa § 90 ods. 4 písm. b) stavebného zákona vlastníkom susedných pozemkov sa ukladá, aby znášali po určený
čas, do 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo
stavieb.
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastník konania Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca podal na ústnom pojednávaní konanom dňa 05.
10. 2021 námietku – nesúhlasí s ukončením konania nariadením odstránenia realizovaných zmien vodnej stavby
„MVE Košeca“ na základe záväzného stanoviska obce Košeca.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie námietku účastníka konania Jozefa Pagáča zamieta.
Odôvodnenie
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie začal dňa 14. 07. 2014 z vlastného podnetu konanie
o dodatočnom povolení zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň“ stavebníka Jozef Pagáč bytom 018 64
Košeca 411/26 povolenej Okresným národným výborom Považská Bystrica, odborom poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/0989-405 na pozemkoch parcelné číslo KN-C 1836/1
(KN-E 472); 1836/2 (KN-E 539); 429/2 (KN-E 538); 429/3; 428/4 (KN-E 538); 428/3; 425/2; 417/1 katastrálne
územie Košeca, oznámil stavebníkovi začiatok konania a zároveň ho vyzval, aby v lehote 6 mesiacov od doručenia
výzvy predložil doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení zmien vodnej stavby:
Doklady sú potrebné pre riadne posúdenie stavby, v konaní podľa § 88a stavebného zákona a sú to:
- predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby (všetky vykonané zmeny a „odľahčovacie potrubie“)
- aktuálne listy vlastníctva stavebných pozemkov, doklad o vlastníckom alebo inom právnom vzťahu k pozemkom
pre „odľahčovacie potrubie“;
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- celková situácia stavby s vyznačením hraníc pozemkov a ich parcelných čísiel podľa katastra nehnuteľností vrátane
susedných pozemkov (snímka z mapy);
- stavebné povolenie predmetnej stavby;
- odborný posudok, ktorý posúdi, či zrealizované zmeny môžu byť zrealizované z technického hľadiska tak ako
sú, alebo treba prijať opatrenia (odberný objekt, zachovanie minimálneho zostatkového prietoku v Podhradskom
potoku, technické riešenie realizovaných zmien)
- vyjadrenie Obce Košeca k dodatočnému povoleniu zmien vodnej stavby, či zmeny stavby nie sú v rozpore s platným
územným plánom Obce Košeca;
- projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach vypracovanú odborne spôsobilou osobou, s vyznačením
a popisom všetkých zmien oproti projektovej dokumentácii schválenej pri stavebnom povolení a posúdenie
vykonaných zmien;
- vyjadrenie správcu toku - SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany k dodatočnému
povoleniu zmien stavby;
- vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia , a.s. Žilina;
- kolok podľa nákladov stavby, ktorý je trojnásobkom sadzby určenej v položke 60 sadzobníka správnych poplatkov
(zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
Do stanoveného termínu 18. 01. 2015 stavebník doplnil iba časť požadovaných dokladov. Z dôvodu prebiehajúceho
a neukončeného zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov ROEP-u v obci Košeca stavebník nedodal v
stanovenom termíne aktuálny list vlastníctva stavebného pozemku KN-C parc. č. 425/11 k. ú. Košeca.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov, keďže boli neúplné,
nemohol pokračovať v konaní, preto rozhodnutím OÚ-IL-OSŽP-2015/000074-10 SUC dňa 29. 01. 2015 vyzval
stavebníka na doplnenie podania o doklady:
- aktuálny list vlastníctva stavebného pozemku KN-C parcelné číslo 425/11 katastrálne územie Košeca
- doplnenie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením tak, aby zodpovedala skutočnosti a bolo z
nej zrejmé, na aký účel bude slúžiť vtokový objekt km 0,300 a odpadný kanál do Podhradkého potoka na pozemku
parc. č. KN-C 430/6 katastrálne územie Košeca, či jeho realizácia je nevyhnutná, potrebná a opodstatnená k stavbe
MVE Košeca.
a zároveň prerušil konanie na dobu tri mesiace od právoplatnosti rozhodnutia.
Dňa 10. februára 2015 stavebník doplnil požadované doklady a opravenú projektovú dokumentáciu:
Podľa § 88a stavebného zákona, konanie o dodatočnom povolení stavby ak stavebný úrad zistí, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka
stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola
stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s
verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor
stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby
stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi
úpravy už realizovanej stavby. Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami
alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad
nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad sa musí riadiť zásadou, že vždy musí skúmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť.
Po uskutočnenom konaní Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 14. 04. 2016
rozhodnutie OÚ-IL-OSŽP-2016/000085-84 SUC, ktorým nariadil stavebníkovi Jozef Pagáč Košeca odstránenie
zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1
(KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9,
417/4, 430/6 a 98/4 (KN-E 345/501) katastrálne územie Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia
Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo
dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/0989-405.
Voči rozhodnutiu Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 14. 04. 2016 číslo OÚIL-OSŽP-2016/000085-84 SUC viacerí účastníci konania podali odvolanie:
Dňa 05. 05. 2016 Peter Lacko, Zliechovská 886/111, 018 64 Košeca.
Dňa 05. 05. 2016 Ing. Tomáš Surový, Zliechovská 1015/117, 018 64 Košeca.
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Dňa 05. 05. 2016 Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca.
Dňa 06. 05. 2016 Ing. Milan Sedláček, Zliechovská 1013/109, 018 64 Košeca, Ing. Tomáš Surový, Zliechovská
1015/117, 018 64 Košeca a Peter Lacko, Zliechovská 886/111, 018 64 Košeca prostredníctvom právneho zástupcu
advokáta JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica.
O odvolaní rozhodoval nadriadený orgán, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín.
Po posúdení podaných odvolaní Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím OU-TNOOP3-2016/020379-003 Kom zo dňa 03. 08. 2016, právoplatné dňa 18. 08. 2016, doručeným na Okresný úrad
Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 27. 09. 2016, zrušil rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000085-84 SUC zo dňa 14. 04. 2016 a vec vrátil na nové
konanie a rozhodnutie. Zároveň určil ďalší postup v konaní pre prvostupňový správny orgán:
„Prvostupňový správny orgán po doručení rozhodnutia o odvolaní oznámi začatie konania o odstránení stavby,
vyzve stavebníka na predloženie potrebných dokladov a dokladu, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v
rozpore s verejnými záujmami, zvolá ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Ak stavebník nepredloží
požadované doklady, na zvolanom ústnom pojednávaní prejedná spôsob a postup odstránenia stavby s opatreniami,
ktoré sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov. V zápisnici z ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním presne uvedie a popíše existujúci stav a vyznačí všetky zmeny a postupy odstránenia zmien vodnej stavby
prerokované s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zároveň prejedná s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi termín odstránenia stavby.“
Po uskutočnenom konaní Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 02. 02. 2017
rozhodnutie OÚ-IL-OSŽP-2017/000172-129 SUC, ktorým nariadil stavebníkovi Jozef Pagáč Košeca odstránenie
zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1
(KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9,
417/4, 430/6 a 98/4 (KN-E 345/501) katastrálne územie Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia
Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo
dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/0989-405; ktoré boli vykonané nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá je
neoddeliteľnou časťou rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia
OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca.
Proti predmetnému rozhodnutiu podali odvolanie účastníci konania, dňa 07. 03. 2017 bolo doručené Okresnému
úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie Ing. Tomáša Surového, Zliechovská 1015/117, 018
64 Košeca, Petra Lacka, Zliechovská 886/111, 018 64 Košeca a Ing. Milana Sedláčka, Zliechovská 1013/109, 018 64
Košeca, prostredníctvom právneho zástupcu advokáta JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
a dňa 09. 03. 2017 bolo doručené Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie
Jozefa Pagáča, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca prostredníctvom právneho zástupcu JUDr. Jána Baláža, s.r.o.,
Advokátska kancelária, Kýčerského 7028/2-21, 811 05 Bratislava - Staré Mesto.
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím OU-TN-OOP3-2017/013628-003 Kom zo dňa
01. 06. 2016, právoplatné dňa 22. 06. 2017, na základe podaných odvolaní účastníkov konania, zrušil rozhodnutie
Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-20/000172-129 SUC zo dňa 02.
02. 2017 a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie.
Rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2017/000172-129
SUC zo dňa 02. 02. 2017 bolo zrušené a vrátené na nové konanie najmä z dôvodu nedostatočného popisu
uskutočnených zmien vodnej stavby MVE Košeca, spôsobu a postupu odstránenia stavby s opatreniami, ktoré sú
potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov.
Po uskutočnenom konaní Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 19. 10. 2018
rozhodnutie č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000125-227 SUC, ktorým nariadil podľa § 88a ods. 2, § 88 ods. 1 písm. b) a § 88
ods. 2 stavebného zákona stavebníkovi Jozefovi Pagáčovi bytom 018 64 Košeca 411/26 odstránenie zmien vodnej
stavby „Malá vodná elektráreň Košeca realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502),
1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9, 417/4, 430/6 a 98/4
(KN-E 345/501) katastrálne územie Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného
výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č.
sp. PLVH-1509/1989-405; ktoré boli vykonané nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou
OU-IL-OSZP-2021/000350-0010341/2021

5 / 31

časťou rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 –
405, akcia MVE Košeca.
Dňa 07. 11. 2018 bolo doručené Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie
účastníka konania Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca.
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím OU-TN-OOP3-2019/004934-002 Kom zo dňa
07. 03. 2019, právoplatné dňa 11. 04. 2019, na základe odvolania účastníka konania, zrušil rozhodnutie Okresného
úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000125-227 SUC zo dňa 19. 10. 2018 a
vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Zároveň určil ďalší postup v konaní pre prvostupňový správny orgán:
„Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu má za to, že prvostupňový správny
orgán pri riešení odstránenia zmien na vodnej stavbe nad rámec stavebného povolenia stavby podľa ustanovenia
§ 88 stavebného zákona nepostupoval správne; z dikcie § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona jednoznačne
vyplýva, že rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, preto v súlade
s ustanoveniami § 46 a § 47 správneho poriadku musí byť aj v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Pri vydaní rozhodnutia o
odstránení zmien stavby musí byť nepochybné, že zmeny realizované na vodnej stavbe MVE Košeca nie sú v súlade
s územnoplánovacou dokumentáciou Obce, v čom boli v rozpore s verejnými záujmami, a ktoré doklady neboli
predložené. Záväzné stanovisko Obce, voči ktorému bol podaný protest prokurátora nie je pre prvostupňový správny
orgán záväzné, nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Rozhodnutie vo veci musí
byť vydané podľa § 46 s náležitosťami podľa § 47 správneho poriadku. Výrok rozhodnutia obsahuje rozhodnutie
vo veci, ktorá musí byť jednoznačne a presne špecifikovaná tak, aby nebola zameniteľná. V odôvodnení nového
rozhodnutia prvostupňový správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami
bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití ustanovení stavebného zákona a správneho
poriadku, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, bude venovať dostatočnú pozornosť otázke verejného záujmu na existencii
MVE Košeca, ako aj možnému dopadu jej prevádzky na susedné pozemky a prípadnému zásahu, resp. obmedzeniu
výkonu vlastníckeho práva ich vlastníkov. V odôvodnení rozhodnutia prvostupňový správny orgán uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom pre jeho rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.“
Po uskutočnenom konaní Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11. 03. 2020
rozhodnutie č. OU-IL-OSZP-2020/000179-272, ktorým nariadil podľa § 88a ods. 2, § 88 ods. 1 písm. b) a § 88
ods. 2 stavebného zákona stavebníkovi Jozefovi Pagáčovi bytom 018 64 Košeca 411/26 odstránenie zmien vodnej
stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502),
1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9, 417/4, 430/6 a 98/4
(KN-E 345/501) katastrálne územie Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného
výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č.
sp. PLVH-1509/1989-405, ktoré boli vykonané nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou
časťou rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 –
405, akcia MVE Košeca.
Proti tomuto rozhodnutiu boli podané odvolania:
1. Dňa 30. 03. 2020 bolo doručené Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie
účastníka konania Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca (strany 1-38).
2. Dňa 07. 04. 2020 bolo doručené Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie
účastníka konania Ing. Milan Antl, Clementisova 663, 911 01 Trenčín, projektant voči uvedenému rozhodnutiu.
3. Dňa 07. 04. 2020 bolo doručené Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie odvolanie
účastníka konania Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca voči uvedenému rozhodnutiu (strany 1-40 +
príloha).
Po upovedomení účastníkov konania o podanom odvolaní a určení lehoty na vyjadrenie sa k odvolaniam Okresný
úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie predložil v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov predmetné odvolanie spolu so spisovým materiálom na odvolací
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orgán Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom číslo OU-ILOSZP-2020/000179-283 zo dňa 01. 06. 2020 a upovedomil o tom účastníkov konania.
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín ako odvolací orgán
rozhodnutím číslo spisu OU-TN-OOP3-2020/022079-016 zo dňa 15. 12. 2020, právoplatné dňa 11. 01. 2021 zrušil
odvolaním napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo spisu OUIL-OSZP-2020/000179-272 zo dňa 11. 03. 2020 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.
Zároveň určil ďalší postup v konaní:
„V pokračovaní konania prvostupňový správny orgán odstráni vady uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia, najmä:
a) vyhodnotí súlad predmetnej stavby s verejnými záujmami na podklade záväzných stanovísk dotknutých orgánov,
b) v odôvodnení odvolaním napadnutého rozhodnutia uvedie ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov
konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia,
c) výroková časť rozhodnutia musí byť definovaná presne a určito a musí byť v súlade s aktuálnym skutkovým
stavom,
d) posúdi existenciu vodovodného potrubia DN 100 s ohľadom na jeho funkčnosť a ochranné pásmo.“
Na základe uvedeného Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal úkony na posúdenie
existencie vodovodného potrubia DN 100 a predmetných zmien MVE Košeca aj v nadväznosti na existenciu
uvedeného potrubia a jeho ochranné pásmo s ohľadom na jeho funkčnosť, vodovodné potrubie sa nachádza pod
privádzačom stavby „MVE Košeca“ a jedná sa pravdepodobne o prívod vody k bitúnku v obci Košeca.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-290 zo dňa 01.
04. 2021 požiadal Obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca IČO 00317390 a Poľnohospodárske
družstvo Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca IČO 36 348 716 v súlade so správnym poriadkom o
súčinnosť v konaní, vyjadrenie k vodovodnému potrubiu DN 100 pod privádzačom vodnej stavby „Malá vodná
elektráreň Košeca“, ktoré vlastní pravdepodobne PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca IČO 36
348 716, informácie o jeho vlastníctve, funkčnosti, ochrannom pásme, stavebnom povolení stavby a kolaudačnom
rozhodnutí stavby, poskytnutie kópie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo iných dokladov,
prípadne poskytnutie iných známych informácií o predmetnom vodovodnom potrubí DN 100 v termíne do 10
pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-291 zo dňa 09.
04. 2021 požiadal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany Nábrežie I. Krasku 834 921 80
Piešťany v súlade so správnym poriadkom o súčinnosť v konaní vo veci dodatočného povolenia realizovaných zmien
vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ z dôvodu úplného a presného zistenia stavu veci, o vyjadrenie k
projektovej dokumentácii „MVE Košeca Zmena stavby pred dokončením“ dátum 02/2018 stavebníka Jozefa Pagáča
Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca a o posúdenie priložených dokumentov (Vyjadrenie Jozefa Pagáča, Hlavná ulica
411/26, 018 64 Košeca (strana 1-8) Zmena záväzného stanoviska a Zmena záväzného stanoviska dotknutého orgánu
podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona (strana 1-6), Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov ako
nadriadeného orgánu ochrany prírody a krajiny OPaK) z hľadiska správcu vodného toku Podhradský potok v obci
Košeca, hydrologické číslo 4-21-08-102, číslo toku 2210, najmä z hľadiska záujmov ochrany rybárstva pri správe
vodného toku a zabezpečenia ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu, zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (,,zákon o ochrane pred povodňami“) pri správe vodného toku
v termíne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Spolu so žiadosťou bolo na SVP š.p. OZ Piešťany
doručená Projektová dokumentácia – poštou, vyjadrenie Jozefa Pagáča, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca a Zmena
záväzného stanoviska dotknutého orgánu OPaK, OÚ Trenčín, odbor opravných prostriedkov.
Dňa 13. 04. 2021 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené vyjadrenie k žiadosti
o súčinnosť v konaní od PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca IČO 36 348 716:
„na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k vodovodnému potrubiu DNI00 Vám uvádzame, že PD Košeca, a.s. nie
je vlastníkom uvedeného potrubia a ani nedisponujeme žiadnou dokumentáciou k uvedenému potrubiu (projekt,
stavebne príp. kolaudačné rozhodnutie a pod).
Podľa našich informácii bol predmetný vodovod vyhotovený z dôvodu prívodu vody pre objekt bitúnku v Košeci
(budova súp. č. 176), ktorý bol vo vlastníctve poľnohospodárskeho družstva JRD 1. máj Košeca, avšak v súčasnosti
je dané potrubie mimo prevádzky. Uvedené družstvo nevykonáva svoju činnosť a je v likvidácii, pričom aj majiteľmi
objektov tvoriacich bitúnok v Košeci je už iná súkromná spoločnosť.“
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Dňa 15. 04. 2021 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie k žiadosti
o súčinnosť v konaní od obce Košeca:
„Na základe Vášho dožiadania č.j. OU-IL-OSZP-2021/000350-290 zo dňa 01. apríla 2021, ktoré Obecný úrad v
Košeci obdržal dňa 06. apríla 2021 o poskytnutie súčinnosti Vám oznamujeme nasledovné:
Obec Košeca, Obecný úrad v Košeci nemá vedomosti o vlastníctve vodovodného potrubia DN 100 pod privádzačom
vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca". Zároveň Vám oznamujeme, že na Obecnom rade v Košeci sa
ohľadom uvedeného vodovodného potrubia nenachádza žiadny spisový materiál /stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie ...../
V prípade, ak je stavba zrealizovaná je pravdepodobne postavená v rozpore s príslušnou legislatívou.“
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-294 zo dňa
21. 04. 2021 požiadal spoločnosť PRI IHRISKU s.r.o. Ružová dolina 25 821 09 Bratislava ako vlastníka stavieb
na pozemkoch parc. č. KN-C 1842/1 a 1842/2 katastrálne územie Košeca podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3963
zo dňa 21. 04. 2021 v súlade so správnym poriadkom o súčinnosť v konaní, o vyjadrenie k vodovodnému potrubiu
DN 100 pod privádzačom vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“, pravdepodobne prívod vody k bitúnku
v obci Košeca vo vlastníctve spoločnosti PRI IHRISKU s.r.o. Ružová dolina 25 821 09 Bratislava, informácie
o jeho vlastníctve, funkčnosti, ochrannom pásme, stavebnom povolení stavby a kolaudačnom rozhodnutí stavby,
poskytnutie kópie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo iných dokladov, prípadne poskytnutie
iných známych informácií o predmetnom vodovodnom potrubí DN 100 v termíne do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia tejto žiadosti.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-295 zo
dňa 05. 05. 2021, právoplatné dňa 04. 06. 2021 prerušil konanie do doby vyriešenia predbežnej otázky: - posúdenie
existencie vodovodného potrubia DN 100, ktoré križuje stavbu „MVE Košeca“ s ohľadom na jeho funkčnosť a
ochranné pásmo.
Spoločnosť PRI IHRISKU s.r.o. Ružová dolina 25 821 09 Bratislava na žiadosť o súčinnosť číslo OU-ILOSZP-2021/000350-294 zo dňa 21. 04. 2021 neodpovedala.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie zistil, že podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3963 zo dňa
13. 05. 2021 je stavba na pozemku parc. č. KN-C 1842/2 katastrálne územie Košeca vo vlastníctve Emil Kandráč,
Kalinčiakova ulica 1146/13, Ladce Tunežice, 018 63 Ladce a stavba na pozemku parc. č. KN-C 1842/1 katastrálne
územie Košeca je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4124 katastrálne územie Košeca zo dňa 13. 05. 2021 vo
vlastníctve Miroslav Belko, Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-296 zo dňa
13. 05. 2021 požiadal Emila Kandráča, Kalinčiakova ulica 1146/13, Ladce Tunežice, 018 63 Ladce a Miroslava
Belka, Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca v súlade so správnym poriadkom o súčinnosť v konaní, o vyjadrenie k
vodovodnému potrubiu DN 100 pod privádzačom vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“, pravdepodobne
prívod vody k bitúnku v obci Košeca vo vlastníctve Emil Kandráč, Kalinčiakova ulica 1146/13, Ladce Tunežice,
018 63 Ladce podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3963 katastrálne územie Košeca zo dňa 13. 05. 2021 a Miroslav
Belko, Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4124 katastrálne územie Košeca zo
dňa 13. 05. 2021, o informácie o jeho vlastníctve, funkčnosti, ochrannom pásme, stavebnom povolení stavby a
kolaudačnom rozhodnutí stavby, poskytnutie kópie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo iných
dokladov, prípadne poskytnutie iných známych informácií o predmetnom vodovodnom potrubí DN 100 v termíne
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
Dňa 21. 05. 2021 sa po telefonickom dohovore na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
dostavil Emil Kandráč, Kalinčiakova ulica 1146/13, Ladce Tunežice, 018 63 Ladce a bol s ním spísaný úradný
záznam číslo spisu OU-IL-OSZP-2021/000350-297 zo dňa 21. 05. 2021, vodovodné potrubie sa nevyužíva, doklady
k vodovodnému potrubiu nemá žiadne.
Dňa 24. 05. 2021 sa po telefonickom dohovore na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
dostavil Miroslav Belko, Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca a bol s ním spísaný úradný záznam číslo spisu OU-
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IL-OSZP-2021/000350-298 zo dňa 24. 05. 2021, vodovodné potrubie sa nevyužíva, pravdepodobne už dlhodobo,
doklady k vodovodnému potrubiu nemá žiadne.
Na základe informácií od Obce Košeca, PD Košeca a vlastníkov objektov, pre ktoré bola vodovodná prípojka
realizovaná, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil existenciu vodovodného potrubia
DN 100, vodovod potrubie DN 100 je realizované na úrovni jalového prepadu v km 0,464 privádzača a je zakreslený
v predloženej projektovej dokumentácii číslo 02/2018 vypracovanej Ing. Milanom Antlom, autorizovaným
stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2, Clementisova 663/4, 911 01 Trenčín. Podľa zistených informácií je potrubie
vodovodnej prípojky pravdepodobne funkčné, ale nevyužíva sa. Ochranné pásmo vodovodnej prípojky nie je
stanovené, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (zákon č. 442/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov
sa stanovujú pásma ochrany pre vodovodné potrubia verejného vodovodu, predmetná vodovodná prípojka DN 100
nie je verejným vodovodom.
Z dôvodu, že vodovodné potrubie neprekáža pri odstraňovacích prácach a nebolo možné zabezpečiť dokumentáciu
k jeho povoleniu, zostáva tak, ako bolo vybudované.
Dňa 02. 08. 2021 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené stanovisko
MVE Košeca, žiadosť o súčinnosť v konaní, stanovisko k zmene stavby pred dokončením od Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Piešťany Nábrežie I. Krasku 834 921 80 Piešťany číslo CS
SVP OZ PN 3953/2021/02, CZ 1392/210/2021 zo dňa 20. 07. 2021, z hľadiska záujmov správcu tokov požadujú
rešpektovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov
zo dňa 16. 11. 2020 a ďalšie podmienky. Spolu so stanoviskom bola vrátená projektová dokumentácia.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-ILOSZP-2021/000350-302 zo dňa 17. 08. 2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie
konania o dodatočnom povolení zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň“ realizovaných na pozemkoch KN-C
parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E
539/501), 425/9, 417/4, 430/6 a 98/4 (KN-E 345/501) katastrálne územie Košeca nad rámec stavebného povolenia,
rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva č. sp. PLVH-1509/1989-405 zo dňa 12.12.1989, súčasne Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o
životné prostredie nariadil ústne pojednávanie na deň 05. 10. 2021 so stretnutím na Okresnom úrade Ilava, odbore
starostlivosti o životné prostredie.
Dňa 05. 10. 2021 sa v predmetnej veci uskutočnilo ústne pojednávanie oznámené verejnou vyhláškou číslo OUIL-OSZP-2021/000350-302 zo dňa 17. 08. 2021. O priebehu ústneho pojednávania bola dňa 05. 10. 2021 spísaná
zápisnica číslo OU-IL-OSZP-2021/000350-311.
Obec Košeca predložila na ústnom pojednávaní dňa 05. 10. 2021 vyjadrenie ku konaniu Dodatočné povolenie zmien
vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ č. S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021:
„Obec Košeca ako orgán samosprávy je v rámci výkonu svojich právomocí oprávnený vydávať záväzné stanoviská
vo vzťahu k investičnej činnosti na území obce ako aj inej činnosti fyzických osôb využíva taktiež túto svoju
právomoc vyplývajúcu jej z ustanovenia 5 4 ods. 3 písm. d) Zákona o obecnom zriadení. Obec Košeca nesúhlasí
s dodatočným povolením Zmien uskutočnených na vodnej stavbe .Malá vodná elektráreň Košeca", keďže ide o
činnosť, ktorá je preukázateľne v rozpore s verejným záujmom.“
Obec Košeca oko orgán samosprávy vydala záväzné stanovisko č. S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021 podľa
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) Zákona o obecnom zriadení v rámci výkonu svojej právomoci k inej a investičnej
činnosti fyzickej osoby na území obce Košeca. Obec je dotknutý orgán v konaniach, na ktoré je príslušným špeciálny
stavebný úrad. Obec Košeca v tomto konaní je dotknutý orgán a jeho stanovisko je pre povoľujúci orgán záväzné.
Ak obec vydala záväzné stanovisko ako dotknutý orgán, je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona
toto stanovisko záväzné.
Obec Košeca v záväznom stanovisku č. S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021 nesúhlasí s dodatočným povolením
zmien uskutočnených na vodnej stavbe .Malá vodná elektráreň Košeca", keďže ide o činnosť, ktorá je preukázateľne
v rozpore s verejným záujmom.“
Obec Košeca vydala toto záväzné stanovisko ako orgán samosprávy, ktorý je v rámci výkonu svojich právomocí
oprávnený vydávať záväzné stanoviská vo vzťahu k investičnej činnosti na území obce ako aj inej činnosti fyzických
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osôb a využíva taktiež túto svoju právomoc vyplývajúcu jej z ustanovenia 5 4 ods. 3 písm. d) Zákona o obecnom
zriadení.
Záväzné stanovisko nemá charakter rozhodnutia, pretože z hľadiska jeho obsahu nejde o priamy vznik, zmenu alebo
zánik práv, či povinností fyzickej alebo právnickej osoby, ktorých sa týka.
Účastník konania Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca ako vlastník stavby „Malá vodná elektráreň
Košeca“ si uplatnil na ústnom pojednávaní konanom dňa 05. 10. 2021 námietku – nesúhlasí s ukončením konania
nariadením odstránenia realizovaných zmien vodnej stavby „MVE Košeca“ na základe záväzného stanoviska obce
Košeca.
Podľa § 88a ods. 5stavebného zákona, ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejným
záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V konaní bolo predložené záväzné stanovisko obce Košeca č.
S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021 ku konaniu Dodatočné povolenie zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň
Košeca“, ktoré poukazuje na rozpor stavby s verejnými záujmami, z toho dôvodu Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie vydáva toto rozhodnutie o nariadení odstránenia realizovaných zmien stavby „Malá
vodná elektráreň Košeca“.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie námietku účastníka konania Jozefa Pagáča zamieta,
nakoľko realizované zmeny stavby sú v rozpore s verejným záujmom, vydáva rozhodnutie o nariadení odstránenia
zmien stavby MVE Košeca.
Účastník konania Jozef Pagáč zároveň na ústnom pojednávaní konanom dňa 05. 10. 2021 predložil na vedomie
vyjadrenie zo dňa 29. 09. 2021 adresované SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany,
v ktorom namieta vyjadrenie SVP š.p. číslo CS SVP OZ PN 3953/2021/02, CZ 1392/210/2021 zo dňa 20. 07. 2021
v tomto konaní.
Účastníci konania Ing. Tomáš Surový, Zliechovská 1015/117, 018 64 Košeca, Peter Lacko, Zliechovská 886/111,
018 64 Košeca, Ing. Milan Sedláček, Zliechovská 1013/109, 018 64 Košeca právne zastúpení Mgr. Ján Matušov,
advokát so sídlom Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov, IČO 50097351 na základe predloženého plnomocenstva zo
dňa 05. 10. 2021 si uplatnili na ústnom pojednávaní konanom dňa 05. 10. 2021 námietky k dodatočnému povoleniu
zmien vodnej stavby „MVE Košeca“:
„ I.
Účastníkom konania bolo doručené oznámenie o pokračovaní konania a nariadení ústnieho pojednávania - „MVE
Košeca Jozef Pagáč vydané Okresným úradom Hava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-lLOSZP-2021/000350-302 zo dňa 1 7.08.2021 (ďalej aj ako ,,Oznámenie" v príslušnom gramatickom tvare), v ktorom
správny orgán uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky k podkladom rozhodnutia uplatniť najneskôr
na ústnom pojednávaní, t. j. dňa 05.10.2021. Účastníci konania týmto využívajú svoje zákonné právo a podávajú
námietky k podkladom rozhodnutia, ktoré sú podkladom pre posúdenie dodatočného povolenia zmien vodnej stavby
„MVE Košeca" stavebníka Jozefa Pagáča, a ktoré odôvodňujú nasledovne.
II.
K doterajšiemu priebehu konania
Na úvod svojich námietok považujú za nutné poukázať na dĺžku konania o dodatočnom povolení zmien vodnej
stavby „MVE Košeca" stavebníka Jozefa Pagáča, keď možno konštatovať, že toto konanie, résp. konania súvisiace
s predmetným konaním sú vedené zo strany správneho orgánu už od roku 2014, pričom do dnešného dňa neboli
právoplatne skončené.
Hlavným dôvodom, pre ktorý nedošlo k skončeniu týchto konaní je pritom tá skutočnosť, že stavebník Jozef
Pagáč, ktorý svojim konaním súčasný stav spôsobil, nebol schopný predložiť správnemu orgánu doklady, ktoré
by preukazovali skutočné vykonanie zmien stavby MVE Košeca realizovaných bez akéhokoľvek stavebného
povolenia. Podľa názoru Účastníkov konania stavebník Jozef Pagáč ani do dnešného dňa túto svoju povinnosť
nesplnil. keďže projektová dokumentácia zmien vodnej stavby vypracovaná Ing. Milanom Antlom nezodpovedá
skutočnosti. Predmetné tvrdenie Účastníkov konania je pritom podložené a} listinnými dôkazmi tvoriacimi súčasť
administratívneho spisu, a to vyjadreniami znalca Ing. Juraja Sedláčka zo dňa 31.03.2015 a zo dňa 06.04.2018,
Znalec Ing. Juraj Sedláček vypracoval aj znalecký posudok Č. 41/2014 žó dňa 04.05.2014 (ďalej aj ako „Znalecký
posudok" v príslušnom gramatickom tvare). V časti 4 Znaleckého posudku znalec posudzoval tiež súlad stavby
MVE Košeca s projektovou dokumentáciou, ktorá bola spracovaná Ing. Jánom Vrabcom a bola súčasťou stavebného
povolenia, a rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstve zo dňa 12.12.1989, č. sp. PLVH- 1509/0989-405 (ďalej aj ako „Stavebné povolenie
"v príslušnom gramatickom tvare). V tejto časti Znaleckého posudku znalec poukázal na všetky rozpory medzi
skutočným vyhotovením stavby MVE Košeca a projektovou dokumentáciou schválenou spolu s pôvodným
OU-IL-OSZP-2021/000350-0010341/2021

10 / 31

Stavebným povolením. Vo vzťahu k Stavebnému povoleniu Účastníci konania opätovne poukazujú, že toto podľa
ich názoru stratilo platnosť, keďže stavebník Jozef Pagáč nezačal stavbu MVE Košeca realizovať do dvoch rokov
potom, ako bolo vydané. Účastníci konania pritom predložili ¿právnemu orgánu taktiež listinné dôkazy, ktoré
predmetnú skutočnosť preukazujú, a to rozhodnutie Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
územného plánovania zo dňa 19.01.1990, ktorým bolo nariadené odstránenie stavby a to hospodárskej budovy,
ktorej posledné využitie slúžilo ako pálenka, zapísané na súp. č. 178 nachádzajúcej sa v kat. území Košeca na
základe žiadosti stavebníka Jozefa Pagáča. Jedná sa o rodinný dom, ktorého vlastníkom je stavebník Jozef Pagáč
s manželkou, a ktorý je súčasťou stavby MVE Košeca (je v ňom umiestnené strojové zariadenie). Všetky uvedené
dôkazy sú súčasťou administratívneho spisu.
Dôkazy: vyjadrenie znalca íng. Juraja Sedláčka zo dna 31.03.2015 - súčasť spisu vyjadrenie znalca ing: Juraja
Sedláčka zo dňa 06. 04.2018 – súčasť spisu znalecký posudok č. 41/2014 zo dňa 04.05.2014- súčasť spisu
rozhodnutie Okresného národného výboru Považská Bystrica; odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva zo dňa 12.12.1989, č sp. PL VH-1509/0989-405 – súčasť spisu
rozhodnutie Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru územného plánovania zo dňa 19.01,1990 súčasť spisu
Vzhľadom na tú skutočnosť, že správny orgán aj v Oznámení poučil Účastníkov konania, ktorým je nepochybne
aj stavebník Jozef Pagáč, o možnosti predkladať svoje námietky a tiež vyjadrenia k podkladom pre rozhodnutie
najneskôr do konania ústneho pojednávania a následkami stým spojenými, navrhujú Účastníci konania, aby správny
orgán už ďalej konanie nepredlžoval a rozhodol na základe podkladov, ktoré sú súčasťou spisu. Keďže sa jedná
o konanie o dodatočné povolenie zmien vodnej stavby MVE Košeca (ktoré je dôsledkom vykonania zmien
vodnej stavby MVE Košeca zo strany stavebníka Jozefa Pagáča bez povolení požadovaných všeobecne záväznými
právnymi predpismi), je podlá názoru Účastníkov konania na mieste postup v súlade ä ustanovením § 88a ods. 2
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako ,,SZ“) a správny orgán by mal nariadiť odstránenie zmieri vodnej stavby MVE Košeca. Dôvodom
je tá skutočnosť, že stavebník Jozef Pagáč do dnešného dňa nepredložil požadované doklady a zároveň dodatočné
povolenie zmien vodnej stavby MVE Košeca je v rozpore s verejným záujmom, k čomu sa Účastníci konania ešte
nižšie vyjadria.
III.
K zmenám stavby realizovaným v rozpore so Stavebným povolením
Z dôvodu, že už v minulosti bolo stavebníkovi Jozefovi Pagáčovi nariadené zo strany správneho orgánu, aby odstránil
zmeny stavby realizované v rozpore so Stavebným povolením, avšak nebolo jasne určené o aké zmeny sa jedná,
tak Účastníci konania nižšie uvádzajú zmeny stavby MVE Košeca realizované v rozpore so Stavebným povolením,
ktoré žiadajú odstrániť, Jedná sa b nasledovné zmeny:
Hať a odberný objekt
Na tejto časti stavby MVE Košeca sú v rozpore s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou Stavebného
povolenia tieto práce a stavebné prvky:
a) projektová dokumentácia navrhuje zaviazanie nátokových krídiel halového objektu do brehov na dĺžku 2300 mm
(pravobrežné krídlo) a 2600 mm (ľavobrežné krídlo). Toto zaviazanie nebolo zrealizované a obe krídla sú ukončené
priamo, bež akejkoľvek Úpravy priľahlých častí brehu, ktorá by zabezpečila trvalú ochranu pred erozívnymi
účinkami toku pri povodňových prietokoch. Panely voľne uložené v priestore ukončenia krídel nie je možné
považovať za definitívne technicky a prevádzkovo vhodné riešenie.
b) projektová dokumentácia navrhuje realizáciu dnového opevnenia pod haťou na vzdialenosť cca 7 - 8 m
kameňom ukladaným na štrkopieskový podklad, avšak v skutočnosti nebolo realizované Žiadne opevnenie dna
koryta Podhradského potoku pod haťou.
c) projektová dokumentácia predpisuje opevnenie brehov nad haťou prírodným materiálom - kameňom tak, aby
nebol narušený krajinný ráz, avšak v skutočnosti nedošlo k realizácii takéhoto opevnenia, pričom panely voľne
uložené v priestore ukončenia krídel nie je miožné považovať za definitívne technicky a prevádzkovo vhodné
riešenie,
d) projektová dokumentácia predpisuje nad betónová nie brehových pilierov na kótu 101,20, Čo je v prepočítaní na
výškový systém používaný v posudku (Bpv) kóta 273,67 m.n.m., avšak v skutočnosti je úroveň brehových pilierov
v úrovni prepadovej hrany hate na kóte 273,49 (ľavá strana), resp. 272,83 (pravá strana) a z tohto dôvodu na ľavom
pilieri chýba do projektovanej úrovne 180 mm a na pravom 840 mm.
ej taktiež spôsob navýšenia ľavobrežného piliera: prostým uložením železobetónového prefabrikátu na pôvodnú
monolitickú konštrukciu je v rozpore s projektovou dokumentáciou.
f) pri terénnej obhliadke konanej dňa 12.7.2013 Ing. Belešom sa zistilo, že rybovod je nevhodne navrhnutý a
je nefunkčný z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je, že bol zahradený doskou v hornej časti a súčasné bol
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upchatý naplaveninami. Doska slúžila na odklon vody /. toku do odberného objektu derivačného kanála. V rybovode
vzhľadom na jeho parametre bola vysoká rýchlosť vody a v spodnej častí rybovodu je vytvorený veľký skok
tvoriaci migračnú bariéru pre vodne organizmy. Výška vodného stĺpca y rybovode je nedostatočná a spôsobuje
jeho neŕunkčnosť. (konštatovanie zo dňa 17.7.2013 č. V627/855/13-QTV, dokument je súčasťou spisu o dodatočné
povolenie zmien Stavby). Nefunkčnosť rybovodu potvrdil aj ichtyológ p. Štencl Richard na konaní dňa 13.10.2015.
Podľa názoru Účastníkov konania rybovod nie je realizovaný podľa projektovej dokumentácie, a preto navrhujú
jeho odstránenie.
g) stavidlo je nefunkčné, pričom počas skúšobnej prevádzky dochádzalo k jeho podmlievaniu, keď ho nebolo možné
úplne uzavrieť, a to tiež z dôvod u jeho zhrdzavenej konštrukcie. Pod tabuľovým uzáverom stavidla je osadený
hranol, pričom v dokladoch predložených zo strany stavebníka vypracovaného Ing. Antlom bola raz uvedená jeho
výska 15cm a v druhý krát výška 13 cm nad dnom sanitárneho otvoru. Podľa názoru Účastníkov konania je tiež táto
skutočnosť v rozpore s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Privádzač
Na tejto časti stavby MVE Košeca sú v rozpore s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou Stavebného
povolenia tieto práce a stavebné prvky:
a) projektová dokumentácia navrhuje priečny profil privádzača ako jednoduchý lichobežníkový profil so šírkou dna
min. 2 000 mm. Sklony svahov majú byť v pomere 1:1,5, brehy opevnené kamennou nahádzkou hr, 200 mm do
min. výšky 600 mm, stabilizované kamennou pätkou rozmerov 400 x 300 mm. Dno má byť opevnené kamennou
rozprestierkou. Privádzač je v skutočnosti zrealizovaný ako otvorené koryto s lichobežníkovým priečnym profilom.
Šírka dna privádzača sa pohybuje medzi 2,80 až 3,20 m. Sklon svahov je medzi 1:0,6 až 1:0,2. Brehý privádzača
šú v prevažnej miere opevnené voľne na seba položenými železobetónovými železničnými podvalmi s prierezom
27 x 20 cm. Dno je v prevažnej miere neopevnené. miestami je zrealizované ako betónová doska, resp. stabilizácia
dna betónovými podvalmi použitými ako stabilizačné prahy. V časti pred premostením je dno izolované fóliou, čo
je v rozpore s projektovou dokumentáciou. Pri uložení izolačnej fólie na dno privádzača, ako äj na iných miestach
došlo k zničeniu ochranného valu, ktorý slúžil ako ochrana proti preliatiu vody z privádzača v zmysle projektovej
dokumentácie,
b) pozdĺžny profil privádzača je výrazne odlišný od projektovaného riešenia. Po priepust popod Štátnu cestu
skutočný pozdĺžny profil viac-menej kopíruje navrhované riešenie. Ďalej sa skutočný pozdĺžny profil výrazne
odkláňa od projektovaného riešenia smerom hore, pričom max, rozdiel je dosiahnutý v km 0,452.70, kde sa nachádza
rozdeľovači objekt. Rozdiel medzi projektovaným riešením a skutočnosťou je v tomto mieste 1,61 m.
c) pri pokládke odľahčovacieho potrubia a výstavbe nového rozdeľovacieho objektu došlo k narušeniu
brehov ,,Hôrky" z dôvodu potrebného umiestnenia daných objektov. Tieto práce boli vykonané v rozpore s
projektovou dokumentáciou, a preto ich Účastníci konania navrhujú odstrániť, pričom je nutné uviesť brehy „Hôrky"
do pôvodného stavu,
IV.
Námietka neusporiadania majetkových vzťahov
Stavba MVE Košeca je realizovaná na pozemkoch, KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472), 1836/2 (KN-E 539),
429/2 (KN-E 538), 429/3, 428/4 (KN-E 538), 428/3, 425/2, 417/1 v katastrálnom území Košeca, pričom z listov
vlastníctva, ktoré sú verejne dostupné je zrejmé, že stavebník Jozef Pagáč nie je výlučným vlastníkom predmetných
pozemkov. Podľa ustanovenia § 88a ods. 7 SZ sa na konanie o dodatočnom povolení stavby primerane vzťahujú
ustanovenia § 58 až 66 SZ. V zmysle § 58 ods. 2 SZ je pritom povinnosťou stavebníka preukázať, že je vlastníkom
pozemku, na ktorom je stavba postavená alebo má k nej iné užívacie pravo. Účastníci konania poukazujú na to, že
stavebník Jozef Pagáč si túto povinnosť nesplnil, keďže nepreukázal, že: by ostatní podieloví spoluvlastníci súhlasili
s dodatočným povolením zmien vodnej stavby MVE Košeca. Uvedenú skutočnosť ani nie je objektívne možné
preukázať, keďže jedným z podielových spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sú dodatočné zmeny vodnej stavby
MVE Košeca realizované, je taktiež účastník konania Ing. Milan Sedláček, ktorý týmto opätovne vznáša námietku
nesúhlasu s dodatočným povolením zmien vodnej stavby ako podielový spoluvlastník pozemkov. Svoj nesúhlas s
dodatočným povolením zmien vodnej stavby MVE Košeca vyslovil taktiež Slovenský pozemkový fond, pričom
tento je už súčasťou administratívneho spisu, a preto je povinnosťou správneho orgánu na ňu prihliadať.
Účastníci konania napokon poukazujú aj na skutočnosť, že Stavebník, nie je výlučným vlastníkom pozemkov pod
stavbou MVE, doteraz nemá majetkové vysporiadané okolité pozemky (pare. KN - G č. 1836/5), ktoré slúžia ako
jediná prístupová cesta k rybovodu, hati, sanitárnemu prietoku, ako aj k odbernému objektu, kde sa nachádza okrem
iného stavidlo, Dané objekty sú veľmi dôležité ohľadom bezpečnosti v rámci MVE Košeca, čo sa týka rôznych
stavebných úprav, čistenia a najdôležitejšieho - riešenia problémov pri povodňových situáciách.
V.
Námietka rozporu dodatočného povolenia zmien vodnej stavby MVE Košeca s verejným záujmom
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V zmysle ustanovenia § 88a ods. 1 SZ j c povinnosťou správneho orgánu, aby posúdil, či zmeny stavby MVE
Košeca, ktorých dodatočného povolenia sa stavebník Jozef Pagáč domáha sú v súlade s verejným záujmom. Podľa
názoru Účastníkov konania tomu tak nie je. Na tomto mieste Účastníci konania poukazujú na rozhodnutie: č, OÚ-ILOSŽP-2015/000056 BEN, ktorým bo! schválený Regionálny územný systém ekologickej stability, a podľa ktorého
je pre Alúvium Podhradského potoka určený zákaz úpravy toku. V zmysle uvedeného rozhodnutia je prijaté pre
túto oblasť ekostabilizačné opatrenie nevykonávať technické opatrenia v blízkosti vyhlásených mokradi, ktoré by
mali vplyv na zmenu hydrologického režimu lokalít, pričom časť Podhradského potoka v katastri obci Košecké
Podhradie á Košeca je evidovaná ako lokálne významná mokraď. Podľa 3 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOPP') je vytváranie a udržiavanie územného systému
ekologickej stability je verejným záujmom.
Povolenie zmien vodnej stavby MVE Košeca je pritom nepochybne v rozpore s verejným záujmom, keďže by ním
došlo k narušeniu systému ekologickej stability a malo by to nepriaznivý vplyv pre Alúvium Podhradského potoka,
kde je určený zákaz úpravy toku.
Podľa názoru Účastníkov konania by týmto došlo zároveň do neoprávneného zásahu do |ch základného práva
garantovaného v čl. 44 ods. 1 Ústavy SR, v zmysle ktorého má každý právo na priaznivé životné prostredie. V čl.
44 ods. 4 Ústavy SR je zakotvená priamo povinnosť štátu, ktorý je v zastúpení svojimi orgánmi povinný dbať o
šetrné využívanie prírodných zdrojov, q ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu
a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečovať ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a
voľne žijúcich živočíchov. Jednou zo zložiek životného prostredia je nepochybne aj príroda ako taká a v rámci
nej tiež vodné toky, ktoré sa podieľajú na vytváraní zapísaný v zozname SAK pod č, 7251 priaznivého životného
prostredia. Vzhľadom na to, že sa jedná o zložku životného prostredia je potrebné taktiež vodné toky chrániť, aby
bola zabezpečená ich ekologická rovnováha a bolo v rámci nich vytvorené vhodné prostredie pre voľne rastúce
rastliny a voľne žijúce živočíchy. Práve tieto skutočnosti je potrebné mať na zreteli pri povoľovaní akejkoľvek
činnosti v území, kde to môže mať nepriaznivý dopad na životné prostredie. Podľa názoru Účastníkov konania
dodatočné povolenie zmien vodnej stavby MVE Košeca by malo zásadný negatívny dopad na životné prostredie,
keďže by tým došlo k narušeniu ekologickej stability Podhradského potoka a tým aj porušeniu práva Účastníkov
konania na priaznivé životné prostredie, čo je nepochybne v rozpore s verejným záujmom. V tomto smere Účastníci
konania poukazujú aj rozsudok Najvyššieho súdu SR,, sp. zn. 5Sžp106/2009 zo dňa 22.6.2010, v ktorom sa uvádza:
„S prihliadnutím na či. 44 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
pre Najvyšší súd vyplýva záver, že verejný záujem na ochrane životného prostredia ako základného predpokladu
existencie ľudskej bytosti je mimoriadny a preto právny poriadok Slovenskej republiky mu venuje zvýšenú
pozornosť a v prípade stretu tohto verejného záujmu s výkonom niektorých práv jednotlivcom je na základe
uvedeného prípustné výkon týchto práv obmedziť. Toto je najmä evidentné v prípade stretu verejného záujmu
na ochrane životného prostredia a súkromných práv, ktorým je napríklad vlastnícke právo, ktorých obsah (či 20)
á zvýšená ochrana v správnom súdnictve (či, 46 ods. 2 veta druhá) sú zakotvené priamo v Ústave Slovenskej
republiky."
Skutočnosť, že súčasný stav stavby MVE Košeca, a teda aj neoprávnene vykonané zmeny na stavbe je v rozpore s
verejným záujmom ä vznikajú ním skutočné škody na životnom prostredí preukazujú listinné dôkazy, ktoré už sú
súčasťou spisu. Takýmto dôkazom je napríklad vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu - Rada so sídlom Žiline,
zo dňa 17.07.2013, v ktorom sa okrem iného konštatuje:
„Prevádzka MVE podľa podmienok vydaného rozhodnutia č. sp. OÚŽP/2012/00053-026 IVK zo dna 19.12.2012
spôsobuje Škody na rybách ako aj škody ekologické."
V predmetnom vyjadrení Slovenský rybársky zväz ďalej poukazuje na nefunkčnosť vybudovaného rybovodu.
Rovnako tak dáva do pozornosti tú skutočnosť, že prietok vody v koryte je značne poddimenzovaný a podmienky
pre život pôvodných druhov živočíchov negatívne ovplyvnené nízkym a nedostatočným prietokom. Jedná sa
pritom nepochybne o stále aktuálny zá/ažný nedostatok, čoho dôkazom je taktiež stanovisko Slovenského
vodohospodárskeho podniku zo dňa 20.07.2021, keď sa aj v tomto uvádza, že stavebník je povinný preukázať
funkčnosť rybovodu na základe odborného posudku ichtyológa, k čomu do dnešného dňa yšak nedošlo. Sú teda
nepochybne dané a preukázané skutočnosti, že dodatočné povolenie zmien stavby MVE Košeca je v rozpore s
verejným záujmom, keďže negatívne vplývajú na vodný tok a živočíchy v ňom žijúce ako na zložku životného
prostredia.
Zároveň je nutné poukázať na to, že pri posudzovaní súladu zmien vodnej stavby MVE Košeca je potrebné vziať
do úvahy taktiež územnoplánovaciu dokumentáciu Obce Košeca, ktorá vôbec so stavbou MVE Košeca nepočíta, a
teda aj táto skutočnosť preukazuje, že dodatočné povolenie zmien MVE Košeca je v rozpore s verejným záujmom.
VI.
Námietka technického stavu stavby MVE Košeca zmien na nich realizovaných
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Vyššie uvedené skutočnosti podľa názoru Účastníkov konania preukazujú, že na stavbe MVE Košeca je
realizovaných množstvo zmien oproti vydanému Stavebnému povoleniu, ktoré boli vykonané neodborne a majú
podstatný vplyv aj na bezpečnosť stavby MVE Košeca. Predmetné skutočnosti sú preukázané najmä závermi
Znaleckého posudku, ktorý nebol do dnešného dňa žiadnym objektívnym spôsobom zó strany stavebníka Jozefa
Pagáča spochybnený.
Ako pritom vyplýva z ustanovenia § 62 SZ tak správny orgán je povinný okrem iného skúmať tiež, či stavba ( v
tomto prípade zmeny) spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života ľudí. a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným SZ
a osobitnými predpismi.
Účastníci konania správnemu orgánu predložili tak listinné dôkazy, ako aj fotodokumentáciu, ktoré preukazujú, že
tomu tak nieje, ked' stavba MVE Košeca, ako aj zmeny na nej realizované ohrozujú životné prostredie (dané je
preukázané skutočnosťami uvedenými v čl. V. týchto námietok) a tiež zdravie ľudí a ich majetky, čo preukazujú
závery Znaleckého posudku. Je nutné si uvedomiť, že Stavebne povolenie bolo vydané pred viac ako 30 rokmi,
pričom toto stratilo platnosť predtým, ako stavebník začal stavbu MVE Košeca realizovať. Samotné zmeny boli
pritom taktiež realizované svojpomocne a neodborne stavebníkom Jozefom Pagáčom pred viac ako 15 rokmi,
Vzhľadom na značnú zmenu klimatických podmienok, ktorá je spojená s prívalovými dažďami, ku ktorým došlo
na území Obce Košeca aj tento rok, je zrejmé, že súčasný stav stavby MVE Košeca á zmien na nej realizovaných
je absolútne nevyhovujúci a v prípade, ak by tieto boli dodatočné povolené, môže tým dôjsť k ohrozeniu životov a
zdravia osôb žijúcich v jej blízkosti. Správnemu orgánu je predsa dobre známy súčasný stav stavby MVE Košeca.
na ktorej absentuje akékoľvek technologické vybavenie, ktoré by v prípade prívalových dažďov zabránilo tomu,
aby sa voda do stavby dostala, a teda zamedzilo prístupu vody do stavby MVE Košeca. Danú skutočnosť opätovne
potvrdzuje aj Znalecký posudok. Na tomto mieste Účastníci konania poukazujú aj na ČI. VI., z ktorého je zrejmé,
ž o stavebník nemá prístup k stavbe MVE Košeca, čo má rovnako značný dopad na bezpečnosť stavby a ohrozenie
života, zdravia a majetku tretích osôb.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že stavba MVE Košeca je ako celok technologicky zastaralá,
pričom ani zmeny, ktoré sú predmetom konania nevyhovujú súčasným technickým požiadavkám v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov a technických noriem. Táto skutočnosť má pritom preukázateľne negatívny dopad na
životné prostredie, čo je nepochybne v rozpore s verejným záujmom. Na tomto mieste Účastníci konania poukazujú
taktiež na ustanovenie § 86 ods. SZ, z ktorého vyplýva povinnosť vlastníka stavby udržiavať ju v dobrom technickom
stave, ktorú povinnosť si stavebník Jozef Pagáč taktiež neplní. Je podľa názoru Účastníkov konania absolútne
neprijateľné, ak po viac ako 30 rokov od vydania Stavebného povolenia, ktoré stratilo platnosť by mali byť dodatočne
povolené zmeny na vodnej stavbe MVE Košeca, na ktorú ako celok ani nebolo vydané: kolaudačné rozhodnutie a
počas jej skúšobne) prevádzky v roku 2013 došlo objektívne k preukázaniu viacerých jej porúch.
Podľa názoru Účastníkov konania súčasný zlý technický stav stavby MVE Košeca, ako aj zmien na nej vykonaných
zo strany stavebníka Jozefa Pagáča nespĺňa technické požiadavky na výstavbu ustanovené SZ a osobitnými
predpismi, pričom ohrozuje životy a zdravie ľudí a zároveň negatívne vplýva aj na životné prostredie, čo preukazujú
aj listinné dôkazy tvoriace súčasť administratívneho spisu.
VII.
Námietka nepredloženia posúdenia EIA (EnViromental Impact Assessrhent)
Podľa názoru Účastníkov konania stavebník Jozef Pagáč vo vzťahu k zmenám stavby MVE Košeca nesplnil ďalšiu
zákonnú podmienku, keď nepredložil správu o posúdení vplyvu zmien stavby MVE Košeca na životné prostredie, V
tomto smere Účastníci konania poukazujú na ustanovenie § 3 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa vplyvom na životné prostredie
rozumie „akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu,
biodiverzitu, pôdu, kiímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné
pôsobenie medzi týmito faktormi,"
Je pritom nepochybné. že stavba MVE Košeca ako aj zmeny na nej realizované zo Strany stavebníka Jozefa Pagáča
bez akéhokoľvek povolenia majú vplyv na mokrade a tiež živočíchy v nich žijúce, čo preukazujú aj vyššie uvedené
skutočností. Z tohto dôvodu je podľa názoru Účastníkov konania povinnosťou stavebníka Jozefa Pagáča predložiť
správu o posúdení vplyvu zmien stavby MVE Košeca na životné prostredie, keďže bez toho nie je možné v súlade
s ustanovením § 32 Zákona č, 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné dostatočné
posúdiť, či sú zmeny stavby v súlade s verejným záujmom. Ako bolo už vyššie uvedené, tak ochrana životného
prostredia je totiž v súlade s verejným záujmom.
VIII.
Nesúhlasné záväzné stanovisko Obce Košeca
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Samostatným dôvodom, pre ktorý nemožno povoliť dodatočne zmeny stavby MVE Košeca realizované v rozpore
so Stavebným povolením je nesúhlasné záväzné stanovisko Qbce Košeca, ktoré bolo viackrát potvrdené zo strany
obce a je súčasťou administratívneho spisu. V tomto smere Účastníci konania poukazujú na tú skutočnosť, že Obec
Košeca vydala predmetné záväzné stanovisko ako dotknutý orgán územnej samosprávy v súlade s ustanovením §
4 ods. 3. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V prípade vydania
predmetného záväzného stanoviska v žiadnom prípade nemôže do tohto zasahovať žiadny orgán štátnej správy,
keďže zo strany obce sa jednalo o výkon samosprávy.
IX.
Nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo zmeneného záväzného stanoviska
Účastníci konania v prvom rade poukazujú na to, že Zmenu záväzného stanovisko dotknutého orgánu podľa § 140b
ods. 6 stavebného zákona vydanú Okresným úradom Trenčín, odborom opravných prostriedkov pod č. OU-TNOOP3-2020/032903-008 zo dňa 16.11.2020 (ďalej aj ako „Zmenené stanovisko" v príslušnom gramatickom tvare)
považujú za nezákonnú. Vydaním Zmeneného stanoviska došlo k závažnému zásahu do ich základných ľudských
práv a slobôd a zároveň boli jeho vydaním nepochybne porušené základné zásady správneho konania ako takého.
Odvolací orgán mal pri vydaní Zmeneného stanoviska postavenie orgánu, ktorého prvoradou úlohou bola ochrana
životného prostredia. 2 tohto dôvodu bolo povinnosťou odvolacieho orgánu, aby náležíte skúmal. Či dodatočným
povolením zmien stavby MVE Košeca nedôjde k ohrozeniu životného prostredia. Dôvodom je tá skutočnosť, že už
samotné ohrozenie životného prostredia je nežiaduce, čo konštatoval taktiež ÚS SR vo svojom náleze, sp. zn. PL
ÚS 22/06 zo dňa 01.10.2008, keď uviedol:
„ Vo vzťahu k životnému prostrediu Ústava SR formuláciou či. 44 ods. 3 rozširuje jeho ochranu aj do sféry prevencie
tým, že zakazuje nielen poškodzovať životné prostredie, ale zakazuje životné prostredie aj ohrozovať."
Zo Zmeneného stanoviska však vôbec nie je zrejmé, či odvolací orgán posudzoval, či dodatočným povolením
zmien stavby MVE Košeca nedôjde k ohrozeniu životného prostredia, akými správnymi úvahami sa riadil a ako
sa touto skutočnosťou vysporiadal. Zmenené stanovisko odvolacieho orgánu nie je zdôvodnené vôbec, a teda je
nepreskúmateľné. Z tohto dôvodu považujú Účastníci konania Zmenené stanovisko za vydané v rozpore s uznesením
NS SR, sp. zn. 5Sžo/64/20l6. Všetky vyššie uvedené skutočnosti pritom preukazujú a vyplýva to aj zo samotného
odôvodnenia Zmeneného stanoviska, že stavba MVE Košeca sa nachádza vo významnej oblasti z hľadiska ochrany
životného prostredia, keď sa jedná o Alúvium Podhradského potoka, v rámci ktorého je zakázaná úprava toku.
Dodatočným povolením zmien MVE Košeca pritom nepochybne k úprave toku dôjde, čo bude v rozpore s daným
zákazom a zároveň to bude mať nepriaznivý vplyv na udržanie územného systému ekologickej stability, čo je v
rozpore s verejným záujmom. Podľa názoru Účastníkov konania Zmenené stanovisko tieto skutočností nerešpektuje,
a preto je vydané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zároveň Účastníci konania poukazujú taktiež na tú skutočnosť, že samotný stavebník Jozef Pagáč k dnešnému dňu
ani nesplnil podmienky vyplývajúce zo Zmeneného stanoviska, čo je tiež dôvodom, pre ktorý je na mieste postup
spočívajúci v odstránení zmien stavby MVE Košeca.
X.
Záverečný návrh
Na základe vyššie uvedených skutočností Účastníci konania navrhujú, aby Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti
o životné prostredie ako príslušný stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie zmien vodnej stavby MVE Košeca
zamietol, keďže stavebník Jozef Pagáč nepredložil dôkazy, ktorými by preukázal, že dodatočné povolenie zmien
vodnej stavby MVE Košeca nie je v rozpore s verejným záujmom. Taktiež Účastníci konania majú za to, že žiadosť
o dodatočné povolenie zmien stavby MVE Košeca je potrebné v súlade s § 62 ods. 4 SZ zamietnuť, keďže by sa
užívaním stavby MVE Košeca mohli ohroziť verejné záujmy chránené SZ a osobitnými predpismi alebo neprimerane
obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy Účastníkov konania. Vzhľadom na uvedené Účastníci konania
žiadajú rozhodnúť o odstránení všetkých zmien vodnej stavby MVE Košeca“.
Námietky účastníkov konania Ing. Tomáš Surový, Zliechovská 1015/117, 018 64 Košeca, Peter Lacko, Zliechovská
886/111, 018 64 Košeca, Ing. Milan Sedláček, Zliechovská 1013/109, 018 64 Košeca prostredníctvom právneho
zástupcu Mgr. Ján Matušov, advokát sú primerane akceptované vo výrokovej časti rozhodnutia, správny orgán
vydáva rozhodnutie o nariadení odstránenia nepovolených uskutočnených zmien na vodnej stavbe MVE Košeca
s určením záväzných podmienok v časti III., s ktorými boli účastníci konania oboznámení a boli prerokované na
ústnom pojednávaní dňa 05. 10. 2021.
Vyjadrenie a odôvodnenie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie k jednotlivým bodom
pripomienok:
ad II.
K doterajšiemu priebehu konania
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie koná vo veci dodatočného povolenia zmien vodnej
stavby MVE Košeca od roku 2014 a od toho času boli vydané už 3 rozhodnutia o nariadení odstránenia
nepovolených realizovaných zmien vodnej stavby. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie aj
týmto rozhodnutím nariaďuje odstránenie nepovolených uskutočnených zmien na vodnej stavbe MVE Košeca.
V rámci konania je predložená projektová dokumentácia číslo 02/2018 vypracovaná odborne spôsobilou osobou
Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2, Clementisova 663/4, 911 01 Trenčín.
Skutočný stav realizovaných zmien na vodnej stavbe MVE Košeca je dokladovaný predloženou projektovou
dokumentáciou.
V priebehu konania bol predložený Znalecký posudok Ing. Juraja Sedláčka č. 41/2014 na Posúdenie stavebno
– technického stavu rozostavanej stavby „MVE Košeca“ v úseku od odberného objektu v dĺžke cca 450bm a
zodpovedania otázok položených v objednávke zo dňa 14. 04. 2014, znalec posudzoval tiež súlad stavby MVE
Košeca s projektovou dokumentáciou, ktorá bola vypracovaná Ing. Jánom Vrabcom a bola súčasťou stavebného
povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a
vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405.
Zároveň bol v konaní predložený Odborný posudok číslo 19/2019 zo dňa 30. 09. 2019 ktorý vypracoval Dipl Ing.
Ľubomír Hurajt, PhD., ZNALEC, Odbor: Stavebníctvo, Pozemné stavby – Vodohospodárske stavby, Odhad hodnoty
nehnuteľností – poruchy stavieb bol predložený Jozefom Pagáčom, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca na základe
požiadavky správneho orgánu.
Znalecký posudok Ing. Juraja Sedláčka aj Odborný posudok Dipl Ing. Ľubomíra Hurajta, PhD., sú podkladmi
rozhodnutia, s ktorými sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podrobne oboznámil, posúdil
ich obsah a primerane z nich vychádzal pri vydávaní rozhodnutia.
Platnosť stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 bola v
priebehu konania vo veci dodatočného povolenia zmien vodnej stavby MVE Košeca preukázaná, nakoľko s sa
jednalo o rekonštrukciu existujúcej stavby a zmeny podľa stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného
výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp.
PLVH-1509/1989-405 boli začaté a zo značnej časti aj realizované v roku stavebného povolenia alebo tesne po ňom.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie týmto rozhodnutím nariaďuje odstránenie zmien stavby
MVE Košeca realizovaných nad rámec stavebného povolenia za stanovených podmienok, v ktorých sú pripomienky
účastníkov konania primerane akceptované.
ad III.
K zmenám stavby realizovaným v rozpore so Stavebným povolením
Popis realizovaných zmien uskutočnených na vodnej stavbe MVE Košeca, ktoré budú odstránené je uvedený v časti
I výrokovej časti tohto rozhodnutia:.
Popis zmien je zároveň v predloženej projektovej dokumentácie číslo 02/2018 vypracovanej odborne spôsobilou
osobou Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2, Clementisova 663/4, 911 01
Trenčín.
Pripomienky účastníkov konania k zmenám stavby realizovaným v rozpore so Stavebným povolením sú uvedené
podľa Znaleckého posudku Ing. Juraja Sedláčka č. 41/2014 na Posúdenie stavebno – technického stavu rozostavanej
stavby „MVE Košeca“ v úseku od odberného objektu v dĺžke cca 450bm a zodpovedania otázok položených v
objednávke zo dňa 14. 04. 2014.
Znalecký posudok Ing. Juraja Sedláčka je podklad rozhodnutia, s ktorým sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o
životné prostredie podrobne oboznámil, posúdil jeho obsah a primerane z neho vychádzal pri vydávaní rozhodnutia.
Nakoľko stavebné povolenie na rekonštrukciu vodnej stavby, rozhodnutie Okresného národného výboru
Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp.
PLVH-1509/1989-405 aj projektová dokumentácia, ktorá je neoddeliteľnou časťou rozhodnutia Okresného
národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
12.12.1989 a ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca
sú napísané v stručnom formáte, nie je možné zo strany Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, štátnej vodnej správy posúdiť a popísať realizované zmeny na vodnej stavbe MVE Košeca v takom
rozsahu, ako sú popísané v znaleckom posudku vypracovaného Ing. Jurajom Sedláčkom, zároveň posúdiť rozpor
znaleckého posudku a predloženej projektovej dokumentáciou realizovaných zmien vodnej stavby vypracovanej
odborne spôsobilou osobou pre vodné stavby.
Odľahčovacie potrubie nie je predmetom tohto rozhodnutia.
ad IV.
Námietka neusporiadania majetkových vzťahov
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Stavba MVE Košeca je realizovaná na pozemkoch, v katastrálnom území Košeca, pričom z listov vlastníctva
pozemkov je zrejmé, že stavebník Jozef Pagáč nie je výlučným vlastníkom predmetných pozemkov.
Podľa § 88a stavebného zákona platí: Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z
vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného
plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo
vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a
podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor
stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v
priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo
že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným
povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe
zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
V konaní o dodatočnom povolení realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca bolo preukázané, že
dodatočné povolenie realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca je v rozpore s verejným záujmom na
základe nesúhlasného záväzného stanoviska obce, z toho dôvodu Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o
životné prostredie týmto rozhodnutím nariaďuje odstránenie zmien stavby MVE Košeca realizovaných nad rámec
stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 - projektovej dokumentácie,
ktorá je neoddeliteľnou časťou predmetného rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89,
číslo povolenia OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca.
Účastníci konania boli v priebehu konania o dodatočnom povolení stavby upozornení, že v prípade, ak
sa preukáže, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pokračuje správny orgán podľa
§ 88a ods. 3 stavebného zákona. Správny orgán bude skúmať, či je stavebník vlastníkom pozemku zastavaného
nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo či má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 stavebného zákona), ak
vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka
pozemku na súd a konanie preruší (§ 137 stavebného zákona). K tejto fáze v konaní nedošlo, preto správny orgán
považuje túto námietku za bezpredmetnú.
ad V.
Námietka rozporu dodatočného povolenia zmien vodnej stavby MVE Košeca s verejným záujmom
Orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Ilava,
odbor starostlivosti o životné prostredie k realizovaným zmenám stavby MVE Košeca vydal záväzné stanovisko
číslo OU-IL-OSZP-2019/001054-004 MOJ zo dňa 16. 07. 2019, ktoré zmenil v zmysle § 140b ods. 6 stavebného
zákona Okresný úrad Trenčín odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie na úseku
ochrany prírody a krajiny ako príslušný nadriadený orgán, podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod číslom OU-TN-OOP3-2020/032903-008 zo dňa 16. 11.
2020, súhlasí s dodatočným povolením zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca" za týchto podmienok:
1. V zmysle § 4 ods. 6 zákona OPK musí byť rybovod preukázateľne funkčný a musí preukázateľne zachovávať
migračnú priechodnosť živočíchov v predmetnom úseku Podhradského potoka. Stavebník vybuduje v zmysle
odborného stanoviska ŠOP SR a metodickej príručky Ministerstva životného prostredia SR: „Určenie vhodných
typov rybovodov podľa typológie vodných tokov" a so súhlasom správcu toku bezprekážkový bystrinný celokorytový sklz s nespevneným sypaným kamenno-štrkovým dnom.
2. Stavebník pomocou hydrotechnických výpočtov preukáže potrebu realizácie vtokového objektu a odpadného
kanála na základe aktuálnych údajov a platného povolenia na osobitné užívanie vôd vychádzajúc z pôvodnej
projektovej dokumentácie k vodnej stavbe MVE Košeca vypracovanej Ing. Vrabcom.
3. Stavebník zabezpečí, aby boli predmetné zmeny projektované a realizované na základe platného povolenia na
osobitné užívanie vôd podľa právneho ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 80d ods. 3 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný Zákon") a platného súhlasu na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 5
zákona OPK v nadväznosti na § 104 ods. I zákona OPK.

OU-IL-OSZP-2021/000350-0010341/2021

17 / 31

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí o prerušení konania číslo OU-ILOSZP-2021/000350-295 zo dňa 05. 05. 2021 upozornil stavebníka, že v ďalšom konaní vo veci dodatočného
povolenia zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ bude nutné splniť podmienky záväzného stanoviska
dotknutého orgánu, Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné
prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny číslo OU-TN-OOP3-2020/032903-008 zo dňa 16. 11. 2020, do vydania
rozhodnutia o dodatočnom povolení realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa oboznámil s obsahom záväzného stanoviska orgánu
ochrany prírody a krajiny k dodatočnému povoleniu zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca" a
rešpektuje podmienky v ňom stanovené pre dodatočné povolenie zmien vodnej stavby. Záväzné stanovisko orgánu
ochrany prírody a krajiny bolo zmenené na súhlasné za podmienok, teda nie je preukázaný na rozpor s verejným
záujmom ochrany prírody a krajiny.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie týmto rozhodnutím však nariaďuje odstránenie zmien
stavby MVE Košeca realizovaných nad rámec stavebného povolenia.
V priebehu konania bolo odôvodnené aj na základe vyjadrenia Krajskej prokuratúry Trenčín, že posúdenie súladu
so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce vykoná povoľujúci orgán
Podľa § 141 ods. 4 stavebného zákona územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola
do 31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť.
Podľa Krajskej prokuratúry Trenčín záväzné stanovisko obce musí vychádzať zo záväznej časti príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie, ktorá však v prípade obce Košeca stratila záväznosť od 01. 08. 2006 a preto
záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 v spojení s §140b stavebného zákona nie je možné považovať za vydané
v súlade so zákonom. Záväzné stanovisko obce Košeca nie je v tomto konaní záväzným stanoviskom podľa §
120 stavebného zákona, keďže nie je overením podmienok v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok
určených v územnom pláne zóny a keďže územný plán obce Košeca stratil záväznosť od 01. 08. 20006, nie je
možné overovať dodržanie podmienok určených územným plánom tak, ako to upravuje ustanovenie § 120 ods. 2
stavebného zákona.
Posúdenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce vykoná povoľujúci orgán - realizované
zmeny vodnej stavby MVE Košeca nie sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce
Košeca. Stavba MVE bola existujúca, už v roku 1989 bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu existujúcej
stavby, zmeny boli uskutočnené z prevažnej časti bezprostredne po vydaní stavebného povolenia. Existujúca stavba
nemôže byť v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou obce, ktorá bola vypracovaná a schválená až neskôr.
ad VI.
Námietka technického stavu stavby MVE Košeca zmien na nich realizovaných
V priebehu konania o dodatočnom povolení realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca realizovaných bez
stavebného povolenia Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie skúmal podľa § 88a stavebného
zákona či dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s
cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Dotknuté orgány v konaní okrem obce Košeca
vydali vyjadrenia, že realizované zmeny vodnej stavby nie sú v rozpore s verejným záujmom: Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, P.O. Box 154, 017
50 Považská Bystrica stanovisko č. A/2019/01406-2-HŽPaZ zo dňa 09. 07. 2019, Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001200-02 SUC zo dňa
05. 08. 2019, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny vyjadrenie č.
OÚ-IL-OSŽP-2019/001054-004 MOJ zo dňa 16. 07. 2019 zmenené Okresným úradom Trenčín odborom opravných
prostriedkov, referátom starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-TNOOP3-2020/032903-008 zo dňa 16. 11. 2020, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Jesenského 36, 911 01 Trenčín stanovisko č. ORHZ-TN1-659-001/2019 zo dňa 24. 06. 2019, Inšpektorát práce
Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín odpoveď č. IPTN/IPTN_ODD BOZPII/KON/2019/2294 zo dňa 04. 07. 2019,
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo odborné stanovisko č. OÚIL-OSŽP-2019/001072-002 REN zo dňa 04. 07. 2019, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
– posudzovanie vplyvov na životné prostredie, EIA stanovisko č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001081-002 GRA zo dňa
22. 07. 2019, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49
Trenčín vyjadrenie č. OU-TN-OCDPK-2019/023330-003/BLA zo dňa 09. 07. 2019, Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie - štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií vyjadrenie č. OÚIL-OSŽP-2019/001201-02 SUC zo dňa 06. 08. 2019, vyjadrenia vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia
územia: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica vyjadrenie č. 5309/21/2019-CA
zo dňa 24. 07. 2019, Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenský plynárenský
priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0457/2019/Ga zo dňa 09.
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07. 2019, Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie č. 6611918271 zo dňa 28. 06. 2019.
Uvedené vyjadrenia nepoukazujú na rozpor s verejnými záujmami.
Skutočný stav realizovaných zmien na vodnej stavbe MVE Košeca je dokladovaný predloženou projektovou
dokumentáciou č. 02/2018, vypracovanou Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.
0624*SP*A2, Clementisova 663, 911 01 Trenčín.
V priebehu konania o dodatočnom povolení realizovaných zmien bol predložený Znalecký posudok Ing. Juraja
Sedláčka č. 41/2014 bol vypracovaný na Posúdenie stavebno – technického stavu rozostavanej stavby „MVE
Košeca“ v úseku od odberného objektu v dĺžke cca 450bm a zodpovedania otázok položených v objednávke zo dňa
14. 04. 2014 a Odborný posudok číslo 19/2019 zo dňa 30. 09. 2019 ktorý vypracoval Dipl Ing. Ľubomír Hurajt,
PhD., ZNALEC, Odbor: Stavebníctvo, Pozemné stavby – Vodohospodárske stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností
– poruchy stavieb bol predložený Jozefom Pagáčom, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca na základe požiadavky
správneho orgánu.
Znalecký posudok Ing. Juraja Sedláčka aj Odborný posudok Dipl Ing. Ľubomíra Hurajta, PhD., sú podkladmi
rozhodnutia, s ktorými sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podrobne oboznámil, posúdil
ich obsah a primerane z nich vychádzal pri vydávaní rozhodnutia.
Platnosť stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 bola v
priebehu konania vo veci dodatočného povolenia zmien vodnej stavby MVE Košeca preukázaná, nakoľko sa
jednalo o rekonštrukciu existujúcej stavby a zmeny podľa stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného
výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp.
PLVH-1509/1989-405 boli začaté a zo značnej časti aj realizované v roku stavebného povolenia alebo tesne po ňom.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie týmto rozhodnutím nariaďuje odstránenie zmien stavby
MVE Košeca realizovaných nad rámec stavebného povolenia za stanovených podmienok, v ktorých sú pripomienky
účastníkov konania primerane akceptované.
ad VII.
Námietka nepredloženia posúdenia EIA (EnViromental Impact Assessrhent)
§ 1 ods. 1 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie (ďalej len „posudzovanie vplyvov“) 1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich
schválením, 2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných
predpisov.
Rozhodnutím Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 bola povolená rekonštrukcia jestvujúcich objektov a
zariadení MVE Košeca. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nadobudol účinnosť 01. februára 2006,
stavby realizované pred jeho účinnosťou nepodliehali posudzovaniu podľa zákona. Zmeny realizované nad rámec
stavebného povolenia boli uskutočnené v línii pôvodnej povolenej stavby. Uvedená požiadavka nemá opodstatnenie
v zákone.
ad VIII.
Nesúhlasné záväzné stanovisko Obce Košeca
Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie boli v konaní o dodatočnom povolení
realizovaných zmien vodnej stavby predložené viaceré záväzné stanoviská dotknutého orgánu v konaní, ktoré
poukazuje na rozpor stavby s verejným záujmom, posledné je vyjadrenie obce Košeca č. S2021/47/1566 zo dňa
05. 10. 2021 ku konaniu Dodatočné povolenie zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“, ktoré bolo
predložené na ústnom pojednávaní konanom dňa 05. 10. 2021: „Obec Košeca nesúhlasí s dodatočným povolením
Zmien uskutočnených na vodnej stavbe -Malá vodná elektráreň Košeca, keďže ide o činnosť, ktorá je preukázateľne
v rozpore s verejným záujmom.“ Obec je dotknutý orgán v konaniach, na ktoré je príslušným špeciálny stavebný
úrad, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec Košeca v tomto konaní je dotknutý orgán
a jeho stanovisko je pre povoľujúci orgán záväzné. Ak obec vydala záväzné stanovisko ako dotknutý orgán, je pre
správny orgán v konaní podľa stavebného zákona toto stanovisko záväzné.
ad IX.
Nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo zmeneného záväzného stanoviska
Odôvodnenie je totožné s 1. časťou odôvodnenia bodu V.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie týmto rozhodnutím nariaďuje odstránenie zmien stavby
MVE Košeca realizovaných nad rámec stavebného povolenia na podklade rozporu s verejným záujmom uvedeným
vo vyjadrení obce Košeca č. S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021.
ad X.
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Záverečný návrh
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím nariaďuje odstránenie nepovolených
realizovaných zmien na vodnej stavbe MVE Košeca.
Popis stavby MVE Košeca uvedený v rozhodnutí Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405:
1. Hať a odberný objekt
- je nutné tento jestvujúci objekt zrekonštruovať na navrhovaný prietok Q20 = 32 m3. s-1. Pre zabezpečenie prietoku
sanitného množstva vody do toku pod haťou je v prepadovom múre vysekaný otvor šírky 1200 mm, ktorý zároveň
plní funkciu preplachového otvoru. Celková rekonštrukcia sa prevedie v zmysle PD.
2. Privádzač
- Celková dĺžka 853 m, privádza vodu od hate a odberného objektu k šachtám turbín. Sklon nivelety dna sa po
dĺžke mení v rozpätí od 5,3 % do 18,9 %. Na privádzači sú vybudované 3 usadzovacie priestory, ktoré slúžia na
usadzovanie splavenín a počas prevádzky sú čistené. V km 0,353 sa privádzač križuje s cestnou komunikáciou,
popod ktorú je vybudovaný rúrový priepust DN 1200. Stavebné práce na privádzači spočívajú v jeho vyčistení,
odstránení náletov a krovín a v úprave profilu na požadovaný tvar v zmysle PD.
3. Šachty turbín MVE
Otvorený privádzač ústí do obidvoch šácht turbín, ktoré sú proti vnikaniu nečistôt chránené jemnými hrablicami,
za ktorými sa nachádzajú stavidlá. Turbína na pravej strane v smere prúdenia vody je umiestnená v šachte pôd.
rozmerov 1800 x 2300 mm, vtok do šachty je chránený stavidlom šírky 1800 mm. Jedná sa o menšiu turbínu T-1
o výkone 18 kW. Druhá šachta turbíny je umiestnená vľavo od prvej, nachádza sa pod budovou starého mlyna. Jej
pôdorysné rozmery sú 2350 x 1900 mm. V tejto je umietnená turbína T-2 o výkone 40 kW.
4. Strojovňa MVE
- Strojovňa pravej menšej turbíny je rozmerov 1800 x 3100 mm. Vstup je cez dvere rozmerov 900 x 1970 mm.
Strojovňa väčšej turbíny sa nachádza v objekte starého mlyna rozmerov 5750 x 7000.
5. Odpadný kanál
- Trasa nového odpadného koryta je priama, dĺžka 85 m. Sklon nivelety dna je 4,7 %. Navrhovaná trasa sa križuje
s cestnou komunikáciou, statické výpočty a technické riešenie mosta je v súlade s platným ČSN. Šírka odpadného
koryta v dne dosahuje 2800 m, sklon svahov je 1:1,5 dno a brehy sú opevnené betónovýmu prefabrikátmi. Zaústenie
do Podhradského potoka je pod uhlom 50°.
Parametre turbín
Typ T1 T2
Výkon F 225 S08 F 280 S08
18,5 kW 40 kW
Otáčky 765/min. 760/min.
Men. prúd 40 A 82 A
cos φ 0,80 0,80
Popis stavby uvedený v pôvodnej projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou časťou rozhodnutia Okresného
národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
12.12.1989, ktorú vypracoval Ing. Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca:
Stavebná časť
Stavebné práce na rekonštrukcii MVE Košeca možno rozdeliť do 5 samostatných stavebných objektov.
Hať a odberný objekt ;
Pôvodná betónová hať s odberným objektom neprevedie návrhový prietok Q20=32 m3.s-1. Z toho dôvodu je nutná
jej rekonštrukcia a dimenzovanie prepadu na uvedený prietok. Poškodené časti betónových stien sa opravia zároveň
pri nadbetónovaní brehových pilierov, ktoré budú zvýšené o 600 mm na kótu 101,200 m. Pre zabezpečenie prietoku
sanitného množstva vody do toku pod haťou je v prepadovom múre vysekaný otvor šírky 1 200 mm, ktorý zároveň
plní funkciu preplachového otvoru. Dno pod haťou sa opevní do vzdialenosti cca 7 – 8 m kameňom ukladaným
na štrkopieskový podklad, podobne je tomu pod betónovým telesom hate. Prepadová hrana hate má šírku 14 100
mm, kóta prepadu je 100,000 m. Odberný objekt je situovaný na pravej strane hate, vtok do privádzača je hradený
stavidlom šírky 3 000 mm, výška hradenia je totožná s výškou prepadu, t. j. 1 200 mm, privádzač je zabezpečený pred
prietokmi vody do Q20. Kóta dna vtoku do privádzača je zhodná s kótou dna sanitného otvo¬ru 99,600 m. Brehy
po obidvoch stranách brehových pilierov sú upravené na kótu betónových vyvýšených múrov, Násypy majú šírku
min. 2 000 mm, sú ohumusované a osiate trávnym semenom. Brehy nad haťou sú opevnené prírodným materiálom
- kameňom tak, aby nebol narušený krajinný ráz.
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Privádzač:
Privádzač celkovej dĺžky 853 m privádza vodu od hate a odberného objektu k šachtám turbín. Sklon nivelety dna sa
po dĺžke mení v rozpätí od 5,3 ‰ do 18,9 ‰, tak, ako je to znázornené v prílohe č. 5 – Pozdĺžny profil privádzača.
Na privádzači sú vybudované 3 usadzovacie priestory, ktoré slúžia na usadzovanie splavenín a počas prevádzky sú
čistené. V km 0,353 sa privádzač križuje s cestnou komunikáciou, popod ktorú je vybudovaný rúrový priepust DN 1
200, ktorý prevedie požadované množstvo vody. Stavebné práce na privádzači spočívajú v jeho vyčistení, odstránení
náletov a krovín a v úprave profilu na požadovaný tvar.
Projektant navrhuje šírku dna privádzača min, 2 000 mm. Sklony svahov sú v pomere 1 : 1,5, brehy sú opevnenú
kamennou nahádzkou hr. 200 mm do min. výšky 600 mm, stabilizované sú kamennou pätkou rozmerov 400 x 300
mm. Dno je opevnené kamennou rozprestierkou. Hĺbka privádzača je min. 1 200 mm, tak ako je znázornené v prílohe
č. 6. Brehy posledného úseku privádzača tvoria betón. steny, ktoré je nutné v poškodených častiach opraviť. Šírka
privádzača v poslednom úseku je 2700 – 2 800 mm, hrúbka múrov dosahuje 500 mm. Súčasťou tohoto úseku je
zabudované stavidlo jalovej a preplachovacej výpuste, ktoré sa nachádza na pravej strane cca 12 m pred jemnými
hrablicami.
Stavidlo jalového prepadu a preplachovania je široké 1 200 mm, je nutná jeho oprava. Múr pred stavidom sa vybúra
tak, aby vybúraná plocha mala rozmery 1 800 x 500 mm, t. j. prepadová hrana s kótou 92,484 m. Výška hradenia
stavidla bude mať tú istú kótu, čím vznikne prepadová plocha 3 000 x 500 mm. Prepad zabezpečuje ochranu územia
v okolí šácht turbín pred zatopením pri náhlej poruche technologického zariadenia. Steny a dno jalovej výpuste až
po zaústenie do Podhradského potoka sa vyspravia cementovou maltou.
Šachty turbín MVE:
Otvorený privádzač ústí do obidvoch šácht turbín, ktoré sú proti vniknutiu nečistôt chránené jemnými hrablicami,
za ktorými sa nachádzajú stavidlá. Turbína na pravej strane v smere prúdenia vody je umiestnená v šachte pôd.
Rozmerov 1 800 x 2 300 mm, vtok do šachty je chránený stavidlom šírky 1 800 mm. Dno šachty je na kóte 88,704 m,
dno vývaru pod šachtou má kótu 86,834 m, vývar je hlboký 700 mm. Generátor bude umiestnený v strojovni pôdor.
rozmerov 1 800 x 3 100 mm, vstup do strojovne bude cez dvere rozmerov 900 x 1 970 mm. Prístup do strojovne bude
zabezpečený cez prístupovú chodbu, ktorá vznikne prekrytím odpadu od šachty turbíny železobetónovou doskou a
zastrešením prístupovej chodby. Vstup do prístupovej chodby je zabezpečený cez schodište a dvere situované na
severnej stene pôvodného objektu. Z tejto chodby je prebúraný aj otvor do strojovne druhej turbíny. Druhá šachta
turbíny je umiestnená vľavo od prvej, nachádza sa pod budovou starého mlyna. Jej pôdorysné rozmery sú 2 350 x
1 900 mm, dno šachty má kótu 88,334 mm. Vývar pod savkou turbíny je hlboký 400 mm, dno vývaru je na kóte
86,034 m. Steny šácht a vývarov sú v dobrom stave, zvetrané časti je nutné opraviť cementovou maltou. Všetky
pôdorysné a výškové pomery sú zrejmé z prílohy č. 8.
Strojovňa MVE:
Strojovňa pravej, menšej turbíny je popísaná v predchádzajúcom objekte.
Strojovňa väčšej turbíny sa nachádza v objekte starého mlyna, jej základný pôdorysný rozmer je 5 750 x 7 000 mm.
Z tejto strojovne je nutné odstrániť zotrvačník bývalého vodného diela. Stavebné práce budú ďalej pozostávať v
oprave stien a pod¬lahy, v osadení okien a dverí.
Odpadný kanál
Pôvodný odpadný kanál je zasypaný a touto trasou nový nemôže byť vedený v dôsledku novovybudovaných
objektov. Trasa nového odpadného koryta je priama, jeho dĺžka je 85 m, sklon nivelety dna je 4,7 ‰. Navrhovaná
trasa sa križuje s cestnou komunikáciou, statické výpočty a technické riešenie nového mosta je zdokumentované v
osobitnej prílohe. Šírka odpadného koryta v dne dosahuje 2 800 mm, sklon svahov je 1:1,5, dno a brehy sú opevnené
betónovými prefabrikátmi. Zaústenie odpadného koryta do Podhradského potoka je pod uhlom 50°.
Popis zmien uskutočnených na vodnej stavbe MVE Košeca, ktoré budú odstránené:
I. Popis realizovaných zmien uskutočnených na vodnej stavbe MVE Košeca, ktoré budú odstránené
- hať a odberný objekt:
a) uložené a ukotvené železobetónové prefabrikáty (nadbetónovanie brehových pilierov pred odberným objektom
nebolo realizované, boli uložené a ukotvené železobetónové prefabrikáty)
b) dosadzovací drevený prah stavidla
c) rybovod
- prívodný kanál:
a) betónové železničné podvaly prívodného kanála MVE zo dna aj z bočných strán odpadového kanála a v úsekoch č.
4-15 podľa výkresu celkovej situácie projektovej dokumentácie číslo 02/2018 vypracovanej Ing. Milanom Antlom,
po celej dĺžke prívodného kanála MVE, ktoré boli uložené miesto pôvodne povoleného lomového kameňa
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b) výškové osadenie prívodného kanála v teréne upraviť podľa pozdĺžneho profilu privádzača pôvodného projektu,
podľa prílohy č. 5: Pozdĺžny profil privádzača projektovej dokumentácie číslo 02/89 vypracovaného Ing. Vrabcom,
číslo povolenia OPLVH-621/89-405, skutočný pozdĺžny profil sa výrazne odkláňa od riešenia v pôvodnom projekte,
hodnoty nivelety dna privádzača je nutné upraviť podľa pozdĺžneho profilu privádzača pôvodného projektu
(existujúci stav je zdokumentovaný v Pozdĺžnom profile privádzača projektovej dokumentácie realizovaných
zmien vodnej stavby MVE Košeca číslo 02/2018 vypracovaná Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným
inžinierom, č. 0624*SP*A2
c) 2 usadzovacie priestory: usadzovací priestor v km 0,000 za stavidlom a usadzovací priestor pod cestným mostom
v km 0,34042 (2 z 3 pôvodne uvažovaných usadzovacích priestorov sú umiestnené v inej časti prívodného kanála,
sú posunuté oproti pôvodnému projektu)
d) jalový prepad v km 0,457 – betónové časti dna a jeho bočných častí (v pôvodnom projekte nebol plánovaný)
e) celý vtokový objekt v km 0,560 (v pôvodnom projekte nebol plánovaný, odstrániť)
f) odpadný kanál dĺžky 15 m pod vtokovým objektom (v pôvodnom projekte nebol plánovaný, odstrániť)
Popis realizovaných zmien vodnej stavby MVE Košeca podľa predloženej projektovej dokumentácie číslo 02/2018
vypracovanej Ing. Milanom Antlom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 0624*SP*A2, Clementisova 663/4,
911 01 Trenčín:
V roku 1917 bola postavená elektráreň a k nej nový mlyn. Mlyn bol poháňaný elektrickou energiou z elektrárne. V
prevádzke bol až do roku 1980. I keď bol už mimo prevádzky, tak voda v privádzači bola do roku 1985.
Stavba MVE Košeca bola povolená Okresným národným výborom v Považskej Bystrici dňa 12.12.1989, č.k. PLVH
1509/1989-405, ako rekonštrukcia už existujúcej pôvodnej vodnej stavby vo vlastníctve stavebníka Jozefa Pagáča pohon mlyna na Podhradskom potoku v obci Košeca, pričom všetky stavebné objekty boli vo veľmi dobrom stave
a bývalá hať bola plne využitá pri rekonštrukcii MVE Košeca podľa schválenej projektovej dokumentácie.
Z uvedených dôvodov bola rekonštrukcia stavby MVE Košeca zrealizovaná a v podstate dokončená do konca roku
1991, t.j. cca 4 roky pred schválením Územného plánu obce Košeca.
Účelom je využitie primárneho hydroenergetického potenciálu odberom z Podhradského potoka na výrobu
elektrickej energie obdobne ako pri pôvodnom mlyne, len s tým rozdielom, že vyrobená elektrická energia je
dodávaná do siete.
Zo stavebného hľadiska sa koncepcia voči pôvodnému dielu nemení. Hať vzdúva vodu, táto je cez odberný objekt
odvádzaná do upraveného privádzača dĺžky cca 853 m na MVE.
Privádzač
Stavebné práce na privádzači spočívali v jeho vyčistení, odstránení náletových drevín a krovín a v úprave profilu.
Projektant navrhoval šírku dna privádzača minimálne 2000 mm. Sklony svahov v pomere 1:1,5, brehy opevniť
kamennou zahádzkou hr. 200 mm do minimálnej výšky 600 mm, stabilizované kamennou pätkou rozmerov 400x300
mm. Dno opevniť kamennou rozprestierkou.
Zdôrazňujem, že zo stavebného hľadiska sa skutočná realizácia stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie
overenej stavebným úradom v pôvodnom stavebnom konaní. So súhlasom projektanta Ing. Vrabca došlo na
privádzači k nasledovným zmenám:
Úsek č.15.
Svahy a dno sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. Hĺbka koryta je cca 0,5-0,6 m. Dno má šírku
2,9 - 3,0 m.
Úsek č.14.
Svahy sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. HÍbka koryta je cca 0,6- 0.8 m, dno má šírku 2,9 3,0 m a je bez opevnenia.
Úsek č.13.
Svahy sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. HÍbka koryta je cca 0,60- 1 ,0 m, dno má šírku 2,9
- 3,0 m a je vybetónované betónom hrúbky 15 cm.
Úsek č.12.
Svahy a dno sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. HÍbka koryta je cca 0,6-1,0 m, dno má šírku
2,5 - 3,0 m. Úsek v dĺžke 7,0 m má dno spevnené betónom hrúbky 15 cm.
Úsek č.11.
Svahy sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. HÍbka koryta je cca 0,7- 0,9 m, dno má šírku 2,9 —
3,0 m a je vybetónované betónom hrúbky 12 cm.
Úsek č.10.
Svahy a dno sú opevnené železobetónovými železničnými podvalmi. HÍbka koryta je cca 0,90 m, dno má šírku 2,9
- 3,0 m.
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Úsek č.9.
Profil ľavého brehu koryta privádzača je v tomto úseku lichobežníkový, betónový. Vtok do jalového prepadu je
uzavretý betónovým panelom, šírka v dne je 2,9-3,0 m, výška betónového profilu na začiatku je 1,4m a znižuje sa na
výšku 0,30 m. Ostávajúca časť je neopevnená. Na ľavej strane brehu do výšky cca 0,70 m je svah upravený. Výška
pravého betónového opevnenia je 1,4 m, hrúbka 0,35 m na začiatku úseku, potom sa znižuje na výšku 0,30 m. Nad
betónovým profilom je kamenitý svah, ktorý bol
nestabilný a výška opevnenia sa znižuje po dĺžke 10 m na výšku 0,30 m. Ostávajúca časť je neopevnená (viď foto).
Úsek č.8.
Profil koryta privádzača v tomto úseku lichobežníkový, šírka dna je 2,9-3,0 m, ľavý breh a dno je opevnené
železobetónovými železničnými podvalmi. Opevnenie svahu je na výšku 0,40-0,60 m. Na tejto strane privádzača sa
nachádza potrubie betón DN 600 a oceľ DN 360 uložené v teréne, idúce súbežne s trasou privádzača. Pravú stranu
koryta nad betónovým profilom tvorí jestvujúci kamenitý svah.
Úsek č.7.
Profil koryta privádzača v tomto úseku lichobežníkový, šírka dna je 2,9-3,0 m, ľavý breh je opevnený
železobetónovými železničnými podvalmi na výšku 0,80 m, dno je štrkovo kamenité, pravý breh tvorí prirodzený
kamenitý svah. Hĺbka koryta 0,85-1,40 m.
Úsek č.6.
Je obdobný ako úsek č.7, len s tým rozdielom, že ľavý breh je opevnený železobetónovými železničnými podvalmi
na výšku 0,80 m, hĺbka koryta 1,40 m.
Úsek č.5.
Je obdobný ako úsek č.7 a 6, len stým rozdielom, že ľavý breh je opevnený železobetónovými železničnými podvalmi
na výšku 1,30 m, hĺbka koryta je 1,50 m.
Úsek č.4.
Jedná sa o obdĺžnikový monolitický betónový profil o svetlých rozmeroch 2,50 m šírka, 1,60 m výška.
Celková dĺžka privádzača je 853 m, privádza vody od hate a odberného objektu k česliciam šachiet turbín. Sklon
nivelety dna je premenný od 0,28 do 4,80 %. Privádzač mal pôvodne svahy neopevnené a v minulosti slúžil ako
mlynský náhon. Smerovo sa trasa privádzača nemení.
Dno má šírku cca 2,5 - 3,0 m, priečne profily privádzača sú v jednotlivých úsekoch schematicky znázornené na
výkrese č. 2. Charakteristické priečne profily.
V pôvodnej dokumentácii pre stavebné povolenie bola niveleta dna privádzača v úseku km cca 0,368 až po km 0,550
pomerne zahĺbená, jedná sa o hĺbku od 1,0 do 2,8 m. Realizovanie tejto nivelety by bolo pomerne náročné. Niveleta
v tomto úseku bola zmenená, tak, že hĺbka je cca od 0,5 do 1,0 m.
Súčasne bolo nutné rešpektovať vodovodné potrubie DN 100, ktoré vlastní PD Košeca, ktoré by v pôvodnom návrhu
bolo obnažené a cca 1 m nad dnom privádzača. Viď výkres č.2 Prehľadná situácia a výkres č.3 Pozdĺžny profil. I
tieto zmeny pozdĺžneho sklonu nivelety boli urobené so súhlasom projektanta Ing. Vrabca.
Koryto privádzača, to je dno a svahy sú v niektorých úsekoch opevnené železničnými betónovými podvalmi. Použitie
podvalov bolo schválené rozhodnutím OUZP/2010/02018-002 IOV, v llave dňa 27.7.2010 ako stavebný materiál,
všeobecne.
V prílohe č.1 a 2 je výpočet kapacity privádzača s minimálnym priemerným spádom 0,25 %. Pri tomto spáde by sa
hladina vody v privádzači pri prietoku Q = 1,40 m3/s nastavila vo výške 54 cm od dna.
V prílohe č.3, 4, je výpočet kapacity sanitárneho otvoru, v prílohe č.5, 6 a 7 je doložený výpočet kapacity hate bez
prítokovej rýchlosti a s prítokovou rýchlosťou.
V km 0,34042 križuje privádzač cestný most. Cestný most bol rozšírený správcom komunikácie a je vedený pod
názvom: PRIEPUST popod štátnu cestu 06104, km 0,333.9 až 0,34754. Jeho rozšírenie pozostáva z uloženia troch
kusov potrubia DN 1200 s napojením na jestvujúci most, viď výkres Charakteristické priečne rezy - cestný most
v km 0,34042, č. 8.
Kapacita potrubia DN 1200 je na prietok Q = 1,40 m3/s dostatočná, viď príloha č. 10. Rozšírenie cestného mosta, nie
je súčasťou zmeny stavby, bolo zrealizované správcom komunikácie, investor s touto stavbou nemá nič spoločné.
Zmeny umiestnení usadzovacích priestorov neovplyvňujú funkciu privádzača.
Počet usadzovacích priestorov sa nezmenil, viď pozdĺžny profil, výkres č. 3 a Prehľadná situácia, výkres č. 2 v
ktorom sú zakreslené tri usadzovacie priestory.
Pri prvom usadzovacom priestore na Odbernom objekte (Výkresy 10/2017 č. 5 a 3) došlo k nepodstatnej zmene
jeho umiestnenia.
Dôvod zmeny jeho umiestnenia bol ten, že pôvodný sa mal vybudovať 25m od odberného objektu.
Využil sa jestvujúci odberný objekt na nový usadzovací priestor. Došlo ku zmene umiestnenia usadzovacieho
priestoru, je za stavidlom na jeho konci. Dno odberného objektu je betónové nie je to zmena stavby. Pod konštrukciou
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stavidla je osadený drevený dosadací prah, výška hornej hrany prahu je na kóte 99.81 m.n.m. Na konci odberného
objektu sú osadené betónové železničné prefabrikáty na výšku 99.75 m.n.m. Výkres č.5, Pôdorys, privádzač úsek
č 15.
Zmena umiestnenia usadzovacieho priestoru neovplyvňuje funkciu privádzača.
Pri druhom usadzovacom priestore - pod mostom v km 0,34042 došlo ku zmene jeho umiestnenia z dôvodu rozšírenia
mosta potrubím DN 1200 mm. V tomto úseku sa nachádzal tesne nad mostom. Nakoľko rozšírením mosta potrubím,
usadzovací priestor bol zrušený a vybudovaný nový tesne pod mostom. Výkres 10/2017 č. 3 a 8. Osadenie potrubí
bolo urobené správcom komunikácie bez vedomia stavebníka.
Zmena umiestnenia usadzovacieho priestoru neovplyvňuje funkciu privádzača.
Tretí usadzovací priestor sa nachádza v km 0,750 je podľa PD a je zakreslený vo výkrese č. 2 a 3.
Jalový prepad a odľahčovacie potrubie
Jalový prepad pre odľahčovacie potrubie je zakreslený výkrese č.2 a 3, v km 0,457. Objekt sa nebude využívať, otvor
je uzatvorený betónovým panelom a vtok nie je funkčný, toto riešenie neovplyvní prietokové pomery v privádzači.
Výška panelu ktorým je otvor uzatvorený je 72 cm. Výška 72 cm vyhovuje pre zabránenie vtoku vody z privádzača
do jalového prepadu a súčasne do odľahčovacieho potrubia.
Výkres č.4, priečny profil úseku č. 9, výška hladiny vody pri prietoku Q = 1,4m3/s je cca 20 cm.
Pozdĺž privádzača od jalového prepadu po vtokový objekt na jeho ľavej strane sa nachádzajú odľahčovacie potrubia,
betón DN 600 mm a oceľ DN 350 mm dĺžky 80 m. Jalový prepad a odľahčovacie potrubia nie sú predmetom na
povolenie zmeny stavby pred dokončením, viď poznámka.
Poznámka: v liste č. sp. OÚŽP/2012/00053-026 zo dňa 19.12.2012 v bode 8 sa uvádza: predmetom tohto povolenia
nie je odľahčovacie potrubie DN 600 dĺžky 80 m.
Priečny profil koryta privádzača v úseku č. 9, výkres č. 4, v tomto úseku je lichobežníkový betónový profil, so
šírkou dna 2,9-3,0 m, výška betónového profilu ľavého brehu je na začiatku je 1,4m a výška sa znižuje na 0,30 m.
ostávajúca časť je neopevnená, na ľavej strane do výšky cca 0,70 m je svah upravený.
Výška pravého betónového profilu je 1,4m, hrúbka 0,35 m na začiatku úseku, potom sa profil znižuje na výšku 0,30
m pravej strany koryta. Nad betónovým profilom je jestvujúci kamenitý, výška betónového opevnenia na pravom
brehu sa znižuje po10 m na výš. 0,30 m. ostávajúca časť je neopevnená (viď foto).
Jalový prepad a odľahčovacie potrubia mali pôvodne slúžiť na odvedenie prívalových vôd idúcich z pozemku
ohraničenom privádzačom, štátnou cestou a Podhradským potokom a odviesť ich cez vtokový objekt a odpadný
kanál do potoka. Túto funkciu prevzal samostatne vtokový objekt a podzemný odpadný kanál.
Vtokový objekt a odpadný kanál
Vtokový objekt sa nachádza v km 0,560 privádzača a mal slúžiť na odvedenie prívalových vôd idúcich z pozemku
ohraničenom privádzačom, štátnou cestou a Podhradským potokom a odviesť ich cez vtokový objekt a odpadný
kanál do potoka
Vtokový objekt je napojený priamo na podzemní odpadný kanál a oceľovým potrubím dĺžky 2m, 4 kusy DN 400
ústi do koryta Podhradského potoka v dĺžke 15 m.
Šírka odpadného koryta je 2,0 opevneného betónovým prefabrikátmi. Vtokový objekt a odpadný kanál je vykreslený
na výkrese č.7.
Otvor do objektu je prehradený od dna privádzača na výšku cca 50 cm, čím by sa malo zabezpečiť, aby prietok väčší
ako 1,40 m3/s prepadol cez hradenie a odtiekol odpadným kanálom do toku.
Odpadový kanál
Odpadový kanál dĺžky 80 m je podľa projektu. Šírka odpadového kanála v dne dosahuje 2000 mm, sklon svahov je
1:1,5 dno a brehy sú opevnené betónovým prefabrikátmi (viď MVE KOŠECA, technická správa , list č. 8 pôvodná
správa od Ing. Vrabca). Ľavý breh v dĺžke cca 13 m bol upravený vlastníkmi pálenice tak, že pôvodné opevnenie
odstránili a bolo nahradené železobetónovým opevnením.
Rybovod (rybí prechod)
Ďalšou zmenou je vybudovanie rybovodu (rybieho prechodu ), v pôvodnej dokumentácii nebol navrhnutý. Objekt
si vyžiadal Rybársky zväz. Rybovod má celkovú dĺžku 10,50 m, svetlá šírka je 1,35 m. Hĺbka rybovodu je 0,30 m. V
pravej polovine rybovodu sú vybudované prepadové hrany, prvá je kolmá, má výšku 25 cm a hrúbku 10 cm. Ďalšie
dve sú opatrené nábehom, ich výška je 15 cm. Spád rybovodu sleduje jestvujúci spád hate pod prepadovou hranou.
Rybovod, tak ako je zrealizovaný bol schválený Správcom toku, ako i Rybárskym zväzom a vzhľadom na jeho
schválenie nie sú z mojej strany pripomienky.
Treba brať do úvahy, že rybovod nebol budovaný súčasne s haťou, teda napríklad komorovým riešením, ale na
jestvujúcu betónovú plochu pod prepadovou hranou. Pozdĺžny spád rybovodu sa odporúča do 10 %, čo v tomto
prípade vyhovuje, nakoľko je pozdĺžny spád 6 %. Výkres č.5.
Odberný objekt
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Na odbernom objekte, zakreslený 10/2017 výkres č.5 a 3, došlo ku zmene umiestnenia usadzovacieho priestoru,
nachádza sa za stavidlom na jeho konci. Dno odberného objektu je betónové, dosadací drevený prah stavidla má
výšku hornej hrany 99.81 m.n.m, t.j.13 cm nad dnom sanitárneho otvoru. Drevený hranol dosadacieho prahu má
výšku cca 25 cm. Na konci odberného objektu sú osadené železničné betónové prefabrikáty, táto úprava je využitá
ako nový usadzovací priestor.
Objekt slúžil i v minulosti. Aby bola zabezpečená funkčnosť stavidla, bol opravený zdvíhací mechanizmus. Pre
zabránenie manipulácie neoprávnenými osobami so stavidlom je jeho ovládanie odnímateľným kolom. V súčasnosti
je objekt plne funkčný.
Aby sa zabránilo manipulácie so stavidlom i pri odstránení ovládacieho kola je tento zabezpečený, uzamykateľnou
kovovou schránkou, ktorá je privarená ku konštrukcii stavidla. Šírka stavidla je 2,98 m, výška 1,38 m.
V tejto správe na prílohe č.8 a 9 je orientačne znázornené pootvorenie stavidla pre umožnenie prietoku Q = 1,40
m3/s v privádzači .v závislosti na prietokoch pretekajúcich cez hať. Pootvorenie stavidla na výšku cca 140 mm by
malo zabezpečiť, že i pri prietoku 32.00 m3/s v Podhradskom potoku nenatečie do privádzača viac ako 1,40 m3/s.
Výška pootvorenia 140 mm je od kóty 99,81 m.n.m, čo je kóta dreveného dosadacieho prahu stavidla. Prah stavidla
zabezpečuje, aby vody Podhradského potoka pri minimálnych prietokoch natekali cez sanitárny otvor, až keď sa
hladina zvýši nad kótu 99,81 m.n.m začnú natekať do privádzača.
Údaje pootvorenia stavidla bude možné spresniť až v čase prevádzky MVE. Na prílohe č.6 je grafické znázornenie
priepadu cez hať v absolútnych výškach
Sanitárny prietok
Sanitárny prietok je zabezpečený otvorom v prepadovej hrane, tak ako je navrhovaný v pôvodnej projektovej
dokumentácii. Hĺbka otvoru je 0,38 m, šírka 1,20 m. Na tento otvor je priamo napojený rybovod (požiadavka
Rybárskeho zväzu). Aby bol zabezpečený minimálny, t.j. sanitárny prietok Q355 = 122,00 l/s do Podhradského
potoka pod haťou je dno vtoku do odberného objektu ( dosadací drevený prah stavidla ) 13 cm nad dnom sanitárneho
otvoru. Výpočet kapacity sanitárneho prietoku s uvažovaním prítokovej rýchlosti bez hradenia stavítkom ( príloha č.
3, 4 ), je prietok Q = 144 l/s > 122 l/s. V prípade hradenia sanitárneho otvoru stavítkom sú osadené drážky v bočných
stenách otvoru. Výpočty pre manipuláciu so stavítkom sú uvedené za účelom jeho manipulácie vzhľadom na výške
hladiny vody pritekajúcej na hati. Manipulácie stavítkom vzhľadom na hladiny pred ním sú uvedené v prílohe č.11,
strana č. 14, 15, 16, 17 tejto správy. Výšky hladiny vody a teda množstvo vôd pritekajúce do privádzača je možné
sledovať na vodočetnej late umiestnenej na pravom výtokovom krídle, vtok do odberného objektu, na jeho ľavom
múre, viď výkres č.5.
Hať
Navýšenie ľavého a pravého brehového krídla je súčasťou projektu vypracovaného Ing. Vrabcom, zmena je
v spôsobu navýšenia a bola so súhlasom projektanta Ing. Vrabca. Ľavé výtokové krídlo hate bolo navýšené
železobetónovými prefabrikátmi o rozmeroch 500 x 600 x 11000, ľavé vtokové krídlo o rozmeroch 500 x 600
x8800mm> ( šírka, výška, dĺžka ). Šikmé ľavé vtokové krídlo je zhotovené zo železobetónového panelu o rozmeroch
3000 x 2000 x 150 mm. Obdobne je zhotovené kolmé pravé vtokové krídlo o rozmeroch 2000 x 3000 x 150 mm.
Ostávajúca časť pravého krídla bola nadbetónovaná. Výkres č.5.
Kóta ľavého krídla jé 101,22 a 101,43 m.n, pravého 101,23, 101,25 a 101,38 m.n.
Pri výpočtoch kapacity priepadu sa predpokladalo, že prítoková rýchlosť je nulová. Ak berieme do úvahy prítokovú
rýchlosť na hať pri Q2o = 39,00 m3/s, tak potom pri tomto prietoku je výška vody h = 0,95 m, t.j. kóta 101,01 m.n.m,
hať vyhovuje. Kóta hladiny na priepade pri Q2o = 32,00 m3/s sa pri zanedbaní prítokovej rýchlosti nastaví na kóte
101,16 m.n.m a pri uvažovaní s prítokovou rýchlosťou na kóte 100,90 m.n.m.
Obava, že môže dôjsť k odplaveniu železobetónového panelu ľavého výtokového krídla je nereálna, nakoľko toto
krídlo sa nachádza od prepadu a bude pri prechode veľkých vôd len čiastočne zatopené.
Železobetónové panely na obidvoch krídlach sú k pôvodným krídlam uchytené pomocou oceľových tyčí ROXOR
0 28 mm, viď príloha č.6. Uchytenie železobetónového prefabrikátu.
Na ľavom vtokovom krídle odberného objektu je umiestnená vodomerná lata. Ciachovanie je zvolené tak, že 0,00
na late odpovedá výške hladiny vody v sanitárnom otvore 13 cm nad jeho dnom. Táto výška odpovedá množstvu
vody cca 144 l/s, čo je viac ako požadovaný/ sanitárny prietok 122,00 l/s.
MVE
Vlastná rekonštrukcia elektrárne vrátane elektrickej prípojky a vnútorných zariadení bola realizovaná odborne
spôsobilými osobami a na tieto práce má stavebník potrebné doklady a revízne správy.
Budova MVE bola zrekonštruovaná podľa pôvodne schválenej projektovej dokumentácie od Ing. Vrabca a platného
stavebného - vodoprávneho povolenia na konštrukciu. Nakoľko nedochádzalo k zásahom do nosnej konštrukcie
budovy elektrárne, nebolo ani v štádiu schvaľovania požadované statické posúdenie nosných konštrukcií.
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Predmetom odstránenia nie je priepust cestného mosta číslo 1912-2 (M 3786) v obci Košeca, ktorý je súčasťou
cestnej komunikácie III/1912 v km 1,3555 a je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín.
Predmetom tohto rozhodnutia nie je stavba „Odľahčovacie potrubie“, pre odstránenie ktorej bolo vydané Okresným
úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-IL-OSZP-2019/000767-67 dňa 13. 12.
2019.
Predmetom tohto rozhodnutia nie sú časti stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ (MVE Košeca), ktoré
neboli doposiaľ realizované a bude ich potrebné realizovať a sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 (pôvodný projekt).
V prípade realizácie prác, ktorými sa dokončí stavba MVE Košeca podľa rozhodnutia Okresného národného
výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp.
PLVH-1509/1989-405 a pôvodného projektu, je potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné
prostredie o vydanie rozhodnutia, ktorým sa predĺži termín na dokončenie vodnej stavby.
UPOZORNENIE pre stavebníka pre prípad pokračovania procesu povoľovania vo veci MVE Košeca podľa
pôvodnej projektovej dokumentácie:
Podľa § 21 (Povolenie na osobitné užívanie vôd) ods. 1 písm. a) 1. a 3. bod vodného zákona v platnom znení
povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné pri povrchových vodách na ich odber a na využívanie ich
hydroenergetického potenciálu.
Podľa § 80d ods. 3 (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015 vodného zákona č. 364/2004
práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so
zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a
rozhodnutia strácajú platnosť, to sa nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd.
Povolenie na odber povrchových vôd z Podhradského potoka, hydrologické číslo 4-21-08-102, číslo toku 2210 v
správe Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
podľa ustanovení § 80d ods. 3 vodného zákona, ak bolo vydané, stratilo platnosť najneskôr dňom 31. 12. 2018.
Podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne Č. OÚŽP/2012/03242-005 IVK zo dňa 19.
12.2012 boli stavebníkovi udelené povolenia na:
1. Odber povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona v množstve Qmax=l,4 m3/s za
podmienky, že bude v koryte zachovaný zostatkový prietok v množstve 120,0 l/s,
2. Využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 21 ods. 1 písm, a) bod 3. vodného zákona v riečnom kilometri
5,500 prostredníctvom vodnej stavby MVE Košeca.
Predmetné zmeny stavby MVE Košeca boli realizované v zmysle povolení vydaných pred účinnosťou novely
vodného zákona č. 409/2014 Z. z.
V stanovisku MŽP SR č. 41644/2016 zo dňa 28. 07. 2016 je uvedené, že ak má prevádzkovateľ povolenie na osobitné
užívanie vôd, ktoré však nie je v súlade s novelizovaným vodným zákonom - je potrebné požiadať príslušný orgán
štátnej vodnej správy o prehodnotenie daného povolenia, formou zmeny rozhodnutia podľa § 24 ods. 2 písm. b)
vodného zákona alebo vydaním nového povolenia. Pripomíname, že všetky povolenia na osobitné užívanie vôd
musia byť v súlade s § 21 ods. 2 vodného zákona vydané na určitý čas. V § 21 ods. 4 vodného zákona sú taxatívne
vymenované povolenia na osobitné užívanie vôd, kde sú určené maximálne časové obdobia, na ktoré je možné dané
povolenie vydať. Nakoľko povolenia na vzdúvanie povrchových vôd a na iný spôsob akumulácie resp. využívanie
ich hydroenergetického potenciálu nie sú uvádzané v § 21 ods. 4 vodného zákona, je na voľnej úvahe orgánu štátnej
vodnej správy, na aké obdobie tieto činnosti budú povolené.
V stanovisku MŽP SR č. 41644/2016 zo dňa 28. 07. 2016 je uvedené, že povolenia musia byť v súlade s
novelizovaným vodným zákonom, teda spĺňať všetky požiadavky, ktoré uvádza novelizovaný vodný zákon, najmä
§ 21 vodného zákona. To znamená, že musia byť vydané všetky povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré daná
vodná stavba vyžaduje, pričom povolenia na osobitné užívanie vôd orgán štátnej správy vydáva na -určitý čas.
V zmysle právneho ustanovenia § 80d ods. 3 vodného zákona povolenie na odber povrchových vôd nebolo
uvedené do súladu s novelou vodného zákona účinnou od 15, januára 2015 a teda stratilo platnosť. V zmysle
rozhodnutia č. OÚŽP/2012/03242-005 IVK zo dňa 19. 12. 2012 a stanoviska MŽP SR povolenie na využívanie
hydroenergetického potenciálu nebolo vydané na určitý čas, a teda stratilo platnosť. Nakoľko však povolenie na
využívanie hydroenergetického potenciálu nebolo uvedené v § 21 ods. 4 vodného zákona, je na voľnej úvahe orgánu
štátnej vodnej správy, na aké obdobie táto činnosť bude povolená.
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Povolenia na odber povrchových vôd a využívanie hydroenergetického potenciálu, ktoré vydal Jozefovi Pagáčovi
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne stratilo v zmysle § 80d ods. 3 vodného zákona svoju platnosť je
stavebník povinný požiadať o nové povolenia.
V prípade, že v zmysle nových povolení sa hodnoty pre odber povrchových vôd resp. minimálny zostatkový prietok
zmenia, musí stavebník preukázať, že zmeny, ktoré sú predmetom dodatočného povolenia sú realizované v súlade
s platnými povoleniami. V prípade, že predmetné zmeny nebudú realizované v súlade s platnými povoleniami
je stavebník povinný zabezpečiť, aby boli predmetné zmeny naprojektované a realizované y súlade s platnými
povoleniami.
Správny orgán upozorňuje stavebníka, že pred vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení realizovaných zmien
vodnej stavby má stavebník povinnosť dať do súladu staré povolenia podľa § 21 vodného zákona, ktoré stratili
platnosť, s platnými právnymi predpismi vychádzajúc z aktuálnych údajov o prietokoch vody v Podhradskom
potoku, ktoré poskytuje odborná organizácia, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava.
Zhrnutie zdôvodnenia k rozhodnutiu odstránenia zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“
realizovaných na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2, 429/3,
428/4, 428/7, 428/13, 425/11 (KN-E 539/501), 425/9, 417/4, 430/6 a 98/4 (KN-E 345/501) katastrálne územie
Košeca nad rámec stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405 - projektovej
dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou časťou predmetného rozhodnutia Okresného národného výboru Považská
Bystrica, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989, ktorú vypracoval Ing.
Vrabec, dátum 05/89, číslo povolenia OPLVH – 621/89 – 405, akcia MVE Košeca:
Podľa § 88a stavebného zákona platí: Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z
vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného
plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo
vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a
podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor
stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v
priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo
že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným
povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe
zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí
podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej
lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad sa musí riadiť zásadou, že vždy musí skúmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť.
Podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej
bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods.
2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby
nie je v rozpore s verejnými záujmami. Podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona odstránenie stavby podľa odseku 1
písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom
podľa § 58 ods. 3.
Podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi
stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
Podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona o povolenie môže žiadať vlastník stavby. Stavebný úrad môže nariadiť
odstránenie stavby vždy len vlastníkovi stavby. V konaní bolo ako predbežná otázka vyriešené a dokladované
vlastníctvo cestného mosta 1912-2 (M 3786) v obci Košeca. Z tohto dôvodu nie je možné nariadiť odstránenie mosta,
jeho častí alebo priepustu p. Jozefovi Pagáčovi, most nie je v jeho vlastníctve.
Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak
sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
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Vlastník stavby predložil v konaní požadované doklady ale nepreukázal, že stavba nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými staveným zákonom, rozhodol správny orgán o odstránení zmien stavby MVE Košeca
realizovaných nad rámec pôvodného stavebného povolenia.
V konaní o dodatočnom povolení zrealizovaných zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“ začatých bez
právoplatného stavebného povolenia na zmenu stavby Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
posúdil súlad zmien stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b stavebného
zákona a podkladov predložených v stavebnom konaní a na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov
bolo preukázané, že dodatočné povolenie zrealizovaných zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“
je v rozpore s verejnými záujmami a preto musí byť konanie o dodatočnom povolení stavby ukončené vydaním
rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby.
Obec Košeca vyjadrením ku konaniu Dodatočné povolenie zmien vodnej stavby „Malá vodná elektráreň Košeca“
č. S2021/47/1566 zo dňa 05. 10. 2021 nesúhlasí s dodatočným povolením zmien uskutočnených na vodnej stavbe
„MVE“ stavebníka Jozefa Pagáča, keďže ide o činnosť, ktorá je v rozpore s verejným záujmom, preto Okresný
úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie nemohol vydať dodatočné povolenie zmien vodnej stavby
realizovaných nad rámec pôvodného stavebného povolenia a vydáva rozhodnutie o odstránení realizovaných zmien
vodnej stavby MVE Košeca vykonaných nad rámec projektovej dokumentácie.
Obec je dotknutý orgán v konaniach, na ktoré je príslušným špeciálny stavebný úrad, Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Obec Košeca v tomto konaní je dotknutý orgán a jeho stanovisko je pre povoľujúci
orgán záväzné. Ak obec vydala záväzné stanovisko ako dotknutý orgán, je pre správny orgán v konaní podľa
stavebného zákona toto stanovisko záväzné.
Správny poplatok vo výške 300,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov formou kolkových známok dňa 07. 11. 2014, trojnásobok sadzby určenej v položke 60
sadzobníka správnych poplatkov, nákladov zmien uskutočnených na vodnej stavbe, trojnásobok sadzby 100,- eur
na ostatné neuvedené stavby a zmeny stavby pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50
000,- eur.
Na základe uvedeného Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nariadil odstránenie zmien stavby MVE Košeca realizovaných nad rámec
stavebného povolenia, rozhodnutia Okresného národného výboru Považská Bystrica, odboru poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 12.12.1989 č. sp. PLVH-1509/1989-405, podľa § 88a ods. 2, § 88 ods. 1
písm. b) a § 88 ods. 2 stavebného zákona.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava. V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona
platného v čase začatia konania povolenia na vodné stavby súdy nepreskúmavajú.
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca
2. Obec Košeca- starosta, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
6. Emília Chovancová, Moravská 1629/45, 020 01 Púchov
7. Anna Domjenová, V slatinách 605/8, 018 64 Košeca
8. Anna Šištíková, SNP 1018/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
9. Milan Sedláček, 018 64 Košeca 422
10. Ing. Milan Sedláček, Zliechovská 1013/109, 018 64 Košeca
11. Pavlína Dulebová, Okružná 1425/36, 020 01 Púchov
12. Ing. Tomáš Surový, Zliechovská 1015/117, 018 64 Košeca
13. Peter Lacko, Zliechovská 886/111, 018 64 Košeca
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14. JUDr. Ján Súkeník, advokát, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
15. Ing. Milan Antl, Clementisova 663, 911 01 Trenčín (projektant)
16. Oznámenie verejnou vyhláškou dedičom po zomrelých: Alžbeta Drahošová, r. Dlhá, zomrela 12.2.1952, Pavol
Zemanovič, zomrel 30.8.1996, Samuel Pagáč, zomrel 15.5.2002, Drahomír Školuda, Karpatská 26, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Pavlína Horáková, Brigádnická 1425/6, 020 01 Púchov, Júlia Brtáňová, Októbrova 682/57, 958
01 Partizánske
17. Oznámenie verejnou vyhláškou: Anna Najbrtová r. Predná, Zlatá č.7, 280 02 Kolín, Česká Republika, Ján Pagáč
(ž. Anna Baroška), Jozef Trpka, Kukučínova 691/16, 019 01 Ilava
18. Oznámenie verejnou vyhláškou účastníkom konania:
- Mária Pagáčová, Košeca 411, 018 64 Košeca
- Ján Brtáň, Kukučínova 479/12, 019 01 Ilava
- Milan Karlík, Za Barborkou 1219/8, 018 64 Košeca
- Ing. Milan Školuda, Podlavická cesta 6452/25, 974 01 Banská Bystrica
- Želmíra Ježková, D. Štubňu 309/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Emília Florianová, Dudvážska 5101/12-3, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
- Janka Danková, Wolkrova 1, 851 01 Bratislava 5
- JUDr. Mária Horváthová, Cabanova 27, 841 02 Bratislava
- Miroslav Polák, 018 53 Bolešov 463
- Ing. Vladimír Mosný, Krížna 4083/12, 801 00 Bratislava – Staré Mesto
- Ing. Jana Feilerová, Bajzova 2414/2, 010 01 Žilina
- Mgr. Eva Révayová, Holubyho 2112/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- MUDr. Alžbeta Vaňková, Horná 1417/8, 958 03 Partizánske
- Pavol Zemanovič, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
- Milan Pagáč, Clementisova 1048/39, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- Jarmila Lehocká, Dvorec 183, 956 55 Bánovce nad Bebravou
- Anna Kubová, Plavecký Štvrtok 47, 900 68 Plavecký Štvrtok
- Anna Vavríková, Rohozná 474/29, 976 56 Pohronská Polhora
- Ľudmila Poliaková, Tuchyňa 9, 018 55 Tuchyňa
- Darina Kováčová, Úzka ulica 646/21, 018 64 Košeca
- Božena Faturíková, Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
- Vladimír Predný, Úzka ulica 646/21, 018 64 Košeca
- Jozef Predný, Pod hájom 1360/146, 018 41 Dubnica nad Váhom
- Mgr. Eva Predná Martins, Pri tehelni 132/17, 018 64 Košeca
- Jaroslav Predný, Dolný majer 751/12, 018 64 Košeca
19. Oznámenie verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté orgány:
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
2. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
3. Slovenský rybársky zväz, MsO, Partizánska 131/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, P.O.
Box 154, 017 50 Považská Bystrica
6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
12. Obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
13. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA
14. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo
15. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
16. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa
Na vedomie:
17. Krajská prokuratúra Trenčín, JUDr. Silvia Andrejková, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Košeca
a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................
Pečiatka a podpis:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Košeca o vyvesenie verejnej vyhlášky na
úradnej tabuli obce Košeca a na jej internetovej stránke po dobu 15 dní a po jej zvesení o vrátenie verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
Jozef Pagáč, Hlavná ulica 411/26, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Obec Košeca (OVM), Hlavná 36, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, BŠ, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, PN, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, Slovenská
republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Emilia Chovancová, Moravská 1629/45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Anna Domjenová, V slatinách 605/8, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Anna Šištíková, SNP 1018/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Milan Sedláček, Zliechovská ulica 422/97, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Ing. Milan Sedláček, Zliechovská ulica 1013/109, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Pavlína Dulebová, Okružná 1425/36, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Tomáš Surový, Zliechovská ulica 1015/117, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Peter Lacko, Zliechovská ulica 886/111, 018 64 Košeca, Slovenská republika
Milan Antl, Clementisova 663/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Slovenský rybársky zväz MsO Dubnica nad Váhom, Partizánska 131, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU TN OCDaPK, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín 1
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Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ TN ODI, Kvetná 7, 911
01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Krajská prokuratúra Trenčín, JUDr. Silvia Andrejková, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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