OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1 1

KÓPIA

017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

14. 01. 2020

OU-PB-OSZP-2020/000443-023
Vybavuje

ROZHODNUTIE
výzva a prerušenie konania
Popis konania / Účastníci konania
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
požiadal tunajší úrad listom zaevidovaným 6. septembra 2018 o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie
stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku
Domanižanka v obci Prečín v riečnom kilometri 6,108 až 7,122.
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 5 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 podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
vyzýva
žiadateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921
80 Piešťany, IČO 36022047 podľa § 73 ods. 2 vodného zákona a § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), aby v lehote do 180 dní od doručenia tejto
výzvy odstránil nedostatky podania vo veci vydania povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách
vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka v obci Prečín,
a to tak, že doplní
• inventarizáciu drevín určených na výrub, ktorá bude vypracovaná na základe dohody z pracovaného stretnutia
zo dňa 27. 11. 2019, ktorého sa zúčastnili zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný
závod Piešťany, projektant stavby „Prečín – úprava Domanižanky“, pracovník Okresného úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie a pracovníci ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy;
• Vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie ako dotknutého orgánu
ochrany prírody a krajiny k navrhovanému výrubu drevín, podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vzhľadom na novo zistené skutočnosti majúce vplyv na
vydanie povolenia, ktoré sú uvedené v stanoviskách Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Strážovské vrchy č.
CHKOSV/183/2019 zo dňa 14. 10. 2019, CHKOSV/85-007/2019 zo dňa 8. 11. 2019, CHKOSV/183-004/2019 zo
dňa 21. 11. 2019 – výskyt chránených druhov živočíchov;
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• Výnimku z podmienok ochrany chránených druhov podľa § 40 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Do doplnenia žiadosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1
správneho poriadku konanie
p r e r u š u j e.
Tunajší úrad bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. Ak žiadateľ
nepredloží požadované doklady v určenej lehote, tunajší úrad zastaví konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho
poriadku.
Odôvodnenie
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
požiadal tunajší úrad listom zaevidovaným 6. septembra 2018 o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie
stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa § 23 ods.
1 písm. a) vodného zákona. Jedná sa o výrub drevín rastúcich v koryte, na pobrežnom pozemku a v inundačnom
území vodného toku Domanižanka v riečnom kilometri 6,108 až 7,122 pozdĺž pozemku parc. KNC č. 490/3 k. ú.
Prečín. Dôvodom výrubu je príprava územia pre vodnú stavbu „Prečín – Úprava Domanižanky“.
Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a
v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona bolo vydané tunajším úradom pod č. OUPB-OSZP-2018/010257-2/ZB1 zo dňa 27. septembra 2018 a nadobudlo právoplatnosť 17. októbra 2018. Toto
rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odborom opravných prostriedkov, referátom
starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OOP3-2019/009939-008/Let zo dňa 2. mája 2019 (právoplatné 17. mája
2019) jeho preskúmaním mimo odvolacieho konania.
Po zrušení povolenia a odstránení nedostatkov tunajší úrad pokračoval v konaní a oznámil začatie konania o povolení
stínania a odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných
územiach vodného toku Domanižanka v riečnom kilometri 6,108 až 7,122 listom č. OU-PB-OSZP-2019/007818-4/
ZB1 zo dňa 7. 10. 2019 a verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2019/007818-3/ZB1 zo dňa 7. 10. 2019 a nariadil
ústne pojednávanie na 29. 11. 2019.
Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Strážovské vrchy listami č. CHKOSV/183/2019 zo dňa 14. 10. 2019,
CHKOSV/85-007/2019 zo dňa 8. 11. 2019, CHKOSV/183-004/2019 zo dňa 21. 11. 2019 upozornila na výskyt
chránených druhov živočíchov v predmetnej lokalite. Na zásah do biotopu chránených druhov sa podľa stanoviska
vyžaduje výnimka z podmienok ochrany chránených druhov podľa § 40 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dňa 27. 11. 2019 sa konalo pracovné stretnutie za účasti zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.
p., Odštepný závod Piešťany, projektanta stavby „Prečín – úprava Domanižanky“, pracovníka Okresného úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP a pracovníkov ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy. Na stretnutí bolo
dohodnuté, že bude vykonaná nová spoločná ohliadka predmetného úseku Domanižanky, kde budú spoločne
dohodnuté a následne označené a zinventarizované stromy nevyhnutné na výrub na ľavom brehu vodného toku.
Záznam z uvedeného pracovného stretnutia bol na tunajší úrad doručený dňa 13. 1. 2020.
Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že nakoľko sa vyskytli nové skutočnosti, konanie bude prerušené a
žiadateľ bude vyzvaný na doloženie inventarizácie drevín vykonanej podľa dohody na pracovnom stretnutí zo dňa
27. 11. 2019, ďalej že bude doložené stanovisko dotknutého orgánu ochrany prírody a krajiny vzhľadom na nové
skutočnosti uvedené v stanoviskách ŠOP SR, CHKO Strážovské vrchy, a doplnená výnimka z podmienok ochrany
chránených druhov podľa § 40 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vzhľadom na výskyt chránených druhov živočíchov. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.
Podľa § 73 ods. 2 vodného zákona žiadosť o vydanie rozhodnutia sa musí doložiť prílohami obsahujúcimi údaje
a podklady, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení tohto zákona a sú potrebné na posúdenie vplyvu žiadaného
rozhodnutia na vodné pomery. Žiadateľ je povinný na vyzvanie orgánu štátnej vodnej správy predložiť ďalšie
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doklady, prípadne posudky o vplyve žiadaného rozhodnutia na záujmy chránené týmto zákonom a na práva a právom
chránené záujmy iných.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo
ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá
zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Na základe uvedených skutočností za účelom správneho posúdenia predmetnej žiadosti tunajší úrad vyzval žiadateľa
o doplnenie náležitostí uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a určil žiadateľovi lehotu na predloženie
požadovaných dokladov v lehote 180 dní od doručenia výzvy. Tunajší úrad zároveň podľa § 29 ods. 1 správneho
poriadku konanie prerušil a upozornil žiadateľa, že bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré
bolo konanie prerušené a tiež, že ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, tunajší úrad zastaví
konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
nemožno preskúmať súdom.
vlastníci pozemkov - doručuje sa verejnou vyhláškou
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
3. Hrušovský Jozef, Zakvašov 1416, Považská Bystrica, PSČ 017 07
4. Bútora Ľuboš, Prečín 331, Prečín, PSČ 018 15
5. Siladiová Daniela, Mgr., Lánska 925/1, Považská Bystrica, PSČ 017 01
6. Briestenský Dušan, Prečín 345, Prečín, PSČ 018 15
7. Majčiníková Mária, Papradno 504, Papradno, PSČ 018 13
8. Bútora Ondrej, Prečín 86, PSČ 018 15
9. Bútora Ľuboš, Prečín 331, Prečín, PSČ 018 15
10. Kulichová Oľga, Prečín 226, Prečín, PSČ 018 15
11. Búšfiová Alena, Prečín 166, Prečín, PSČ 018 15
12. Kulich František, Prečín 166, Prečín, PSČ 018 15
13. Blaško Milan, Prečín 314, Prečín, PSČ 018 15
14. Blaško Stanislav, Prečín 112, Prečín, PSČ 018 15
15. Nováková Magdaléna – správca SPF
16. Orávik Vendelín – správca SPF
17. Bajzová Mária – správca SPF
18. Gabrielová Alena, Prečín 413, Prečín, PSČ 018 15
19. Sovíková Jana, Podmanín 158, Považská Bystrica, 017 01
20. Kopáč Michal, 018 12, Brvnište, č. 548,
21. Hlušek Ivan, Prečín 371, Prečín, PSČ 018 15
22. Políček Vincent, Trieda SNP 1504/27, Banská Bystrica, PSČ 974 01
23. Kamas Jozef, Prečín 6, Prečín, PSČ 018 15
24. Špániková Jozefína, Prečín 420, Prečín, PSČ 018 15
25. Poliček Milan, 023 51, Raková č. 1067
26. Blahovská Viera, SNP 1454/68, Považská Bystrica, PSČ 017 01
27. Gardianová Mária, Prečín 339, Prečín, PSČ 018 15
28. Tomanová Mária, Prečín 14, Prečín, PSČ 018 15
29. Lagín Blažej, Prečín 334, Prečín, PSČ 018 15
30. Bírošík Ivan, Prečín 222, Prečín, PSČ 018 15
31. Bírošíková Ľudmila, Prečín 194, Prečín, PSČ 018 15
32. Poličková Eva r. Blašková, Prečín 269, PSČ 018 15
33. Lachká Antónia, Prečín 98, Prečín, PSČ 018 15
34. Lachký Andrej, Prečín 98, Prečín, PSČ 018 15
35. Krabáč Ladislav, Prečín 142, Prečín, PSČ 018 15
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Ing. Daniela Benčová
poverená vedením odboru
Doručuje sa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika
Obec Prečín
Prečín 304
018 15 Prečín
Slovenská republika
Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, odd. OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica 1
Štátna ochrana prírody Slovenske republiky, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
1
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