OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

___________________________________________________________________________
č. s.: OU-NR-OSZP2-2021/028626

V Nitre, 03.12.2021
Informácia pre verejnosť
(zverejnené 03.12.2021)

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
Žiadateľ/stavebník Obec Hájske, Obecný úrad č. 410, 951 33 Hájske listom zo dňa 14.07.2021
požiadal Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu
a ochranu životného prostredia podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgánu štátnej
vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1
písm. i) vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona
o tom, či navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli – Suchý polder“ je
činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Navrhovaná činnosť/stavba „Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli – Suchý polder“
rieši zníženie rizika vzniku povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, zmiernenie extrémnych
prietokov tak, aby sa predišlo povodňovým škodám. Navrhované opatrenia riešia „Vodozádržné
opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov“. Predpokladá sa súčasné
budovanie protieróznych opatrení podľa schválenej dokumentácie: „Projekt pozemkových úprav“
v extraviláne obce Hájske. Riešený projekt protipovodňových opatrení rieši zdržanie vody so
zachytením plavenín a splavenín, vrátane bahnitých nánosov v navrhovaných dvoch suchých
poldroch, a to aj s využitím inundačného územia medzi oboma suchými poldrami. Súčasťou opatrení
je úprava krátkej časti Hájskeho kanála od vtokového objektu suchého poldra č.1, odpadný kanál od
suchého poldra č. 2 a rekonštrukcia dvoch zberných kanálov, ktorými sú privádzané zachytené vody
do priestoru suchého poldra č.1. V zátopových častiach oboch poldrov sú navrhnuté tri retenčné
nádržky, ktoré sa navrhujú vybudovať v zemníkoch otvorených pre vybudovanie navrhnutých
zemných hrádzí oboch poldrov a ochrannej hrádze. Navrhované riešenie zabezpečuje postupný
riadený odtok pre neškodné odvádzanie prívalových vôd Hájskym kanálom zo záujmového územia.
Protipovodňové opatrenia zabezpečia zníženie extrémneho prietoku Q100 o viac ako 60 %, t.j.
zníženie prietoku 10,5 m3/s na 3,9 m3/s, čo predstavuje odtok zo suchého poldra č. 1 do upravenej časti
Hájskeho kanála.
Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti vypracovala
odborné stanovisko, doručené Okresnému úradu Nitra dňa 30.11.2021. Zo záverov odborného
stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode (§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia či ide o navrhovanú
činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
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Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona
č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona,
konajúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 1 vodného zákona oznamuje verejnosti začatie správneho
konania vo veci rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného
zákona.
V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko k
projektovej dokumentácii, k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej

vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR. Verejnosť sa stáva doručením písomného stanoviska účastníkom konania.
Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

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