
OKRESNÝ ÚRAD NITRA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

 

 

Telefón  E-mail Internet IČO 

+421/37/6549288  
 

 
 

peter.paulen@minv.sk www.minv.sk 00151866 

 

Č. j.: OU-NR-OSZP2-2019/024677                                                           V Nitre, dňa 2.7.2019 

Informácia pre verejnosť 

Oznámenie o začatí správneho konania podľa ustanovenia § 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.  

 Žiadateľ/stavebník Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a  CHKO Dunajské 

Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra, IČO: 17058520 požiadal listom č. CHKOPN, DL126/2019-

001 zo dňa 17.4.2019 doručený dňa 17.4.2019 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ramena na ostrove Mužlianska Sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom 

Dunaj“ je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

 Navrhovaná činnosť rieši sprietočnenie ramena Dunaja v oblasti Mužle. Návrh spôsobu 

sprietočnenia vychádza zo štúdie obnovy laterálnej konektivity ramena Dunaja.  

Záujmovým územím je bývalý ostrov Mužla s reliktom ramena, ktorý sa nachádza 

v ľavobrežnej inundácii Dunaja medzi rkm 1730 až rkm 1732, medzi obcami Mužla na 

slovenskej strane a Nyergesújfalu na maďarskej strane.  

Rameno sa výraznejšie zúžilo úpravou koryta Dunaja na strednú vodu, kedy bolo koryto už 

upravené na jednotnú šírku a brehy boli opevnené kamennou nahádzkou. Vplyvom tejto 

úpravy ešte zostávalo rameno prepojené s Dunajom na vtoku i výtoku. 

Úpravou na malú plavebnú vodu došlo k ďalšej koncentrácii vôd do koryta Dunaja a 

následnému uzavretiu ramena na vtoku. Po tejto úprave bolo rameno spojené s Dunajom už 

iba na výtoku. Rameno bolo prietočné len pri vyšších prietokoch (Q > 3000 m3/s). 

Obmedzenie laterálnej konektivity a zmena vodného režimu prispeli k postupnému zanášaniu 

ramena najmä v oblasti pôvodného vtoku, kde sa rameno zúžilo najvýraznejšie. Morfologické 

zmeny ramena ďalej pokračovali postupujúcim zanášaním ramena v smere po toku. 

Pôvodná šírka ramena 100 m až 150 m sa zmenšila na 30 m až max. 70 m, pričom časť 

ramena na vtoku bola úplne zasypaná. Postupné oddeľovanie ramena od Dunaja pokračovalo 

aj v oblasti výtoku, kde pri odtoku vyšších prietokov dochádzalo k ďalšiemu zanášaniu. 

Obnova hydrologickej konektivity, v uvedenej štúdii, sa riešila pre niekoľko scenárov, ktoré 

sa odlišovali režimom prúdenia a rôznou prietočnou kapacitou koryta. Predkladané projektové 

riešenie bolo spracované na základe konzultácii so správcom toku Dunaj s prihliadnutím na 

realizačné náklady predmetnej stavby. 
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2. strana oznámenia č. OU-NR-OSZP2-2019/024677 zo dňa 2.7.2019 

 

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia navrhovanej činnosti. 

Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, doručené orgánu štátnej vodnej správy  dňa 28.6.2019. Zo 

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

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

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

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

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci 

rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného 

zákona. 

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

stanovisko k projektovej dokumentácii 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 Slovenskej republiky. 

Verejnosť doručením písomného stanoviska sa stáva účastníkom konania podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona. 

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

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

kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.  

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

 


