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Informácia pre verejnosť 

(zverejnené 04.05.2020) 

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 Hydro – Gen a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 36 317 

764 listom zo dňa 29.10.2019 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 „Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor od rkm 

79,635 (cestný most Preseľany) po odberný objekt rkm 80,500“ je činnosťou podľa 

ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  
 

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je vybudovanie biokoridoru, ktorého hlavnou 

funkciou je revitalizácia starých ramien rieky Nitry s vhodným začlenením do okolitého prostredia, pri 

ktorej bude využívaná voda z rieky Nitry, ktorá nebude spracovávaná MVE ani odoberaná inými 

odberateľmi, ktorí majú povolenie na odber povrchovej vody. 

Územie dotknuté stavbou sa nachádza na rieke Nitra od cestného mosta poľnej cesty rkm 79,635 po 

odberný objekt rkm 80,500 nad súčasnou haťou cca 500 m nad obcou. 

V riešenom území v súčasnosti je tok zaklesnutý z dôvodu malej vodnej elektrárne a jej hospodárneho 

využitia hydrotechnického spádu, voda je v rámci vybagrovaného koryta rieky. Na okolitom území sú 

vybudované zavlažovacie zariadenia ako aj odvodňovacie kanále v správe Hydromeliorácii š. p. 

Bratislava. 

          Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti vypracovala 

odborné stanovisko, doručené Okresnému úradu Nitra dňa 29.04.2020 (e-mailom). Zo záverov 

odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 

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

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

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

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek ŽP kraja, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona 

č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, 
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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.  

 


