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Vec
„Juskova Voľa – chov rýb pre vlastnú spotrebu“ – záväzné stanovisko

Dňa 25.03. 2022 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) doručená žiadosť p. Ľubice
Fischerovej, Zimná 8, 080 01 Prešov (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením
činnosti vyžaduje výnimka pre navrhovanú činnosť „Juskova Voľa – chov rýb pre vlastnú spotrebu“ (ďalej len
„navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) 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“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie„JUSKOVA VOĽA – CHOV RÝB PRE
VLASTNÚ SPOTREBU“, Hydroprojekt Plus, s.r.o., Važecká 11, 040 12 Košice, zodpovedný projektant: Ing. O.
Hrabovský, 02/2022 – (ďalej len „PD“).

Orgán štátnej vodnej správy požiadal listom č. OU-PO-OSZP2–2022/029572-002 zo dňa 03. 06. 2022 poverenú
osobu – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len
„VÚVH“) o vydanie odborného stanoviska, ktoré je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Zároveň oznámil
zaslanie žiadosti poverenej osobe.

Odborné stanovisko VÚVH č. RD 3020/2022 zo dňa 01. 12. 2022 bolo doručené dňa 07. 12. 2022.

Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia zariadenia na chov rýb pre vlastnú potrebu na ľavom brehu potoka
Lomnica na pozemku investora stavby, parcela EKN č. 224, LV 676, parc. č. 1071/1, obec Juskova Voľa, okres
Vranov nad Topľou. Sústava rybníkov je tvorená z troch obdĺžnikových nádrží situovaných na ľavom brehu potoka
Lomnica.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo
potrebné navrhovanú činnosť posúdiť z pohľadu článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým
útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Bodrogu. Dotýka sa dvoch vodných útvarov, a
to útvaru povrchovej vody - SKB0045 Lomnica-2 a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200550FP
Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu.
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Podľa predloženej „Sprievodnej správy“ PD pre územné rozhodnutie stavbu tvoria nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Vzdúvací objekt na potoku Lomnica
SO 02 Odberný objekt na ľavom brehu potoka
SO 03 Prívodné potrubie
SO 04 Sústava nádrží pre chov rýb
SO 05 Výpustný objekt.

SO 01 – vzdúvací objekt na potoku Lomnica

– je navrhnutý na potoku vo vzdialenosti 73 m nad areálom rybných nádrží priečnym betónovým Jamborovým
prahom. Koruna Jamborovho prahu je upravená tak, že v prvom rade je zabezpečený sanitárny prietok Q330 = 0,015
m3/s do koryta potoka Lomnica. Tento prietok zabezpečí výrez v korune Jamborovho prahu v dĺžke 0,95 m a výšky
prepadu 5 cm. Koruna a výška prahu je navrhnutá takých tvarov a rozmerov, že pri prietoku veľkých vôd nebude
vodu vzdúvať. Jamborov prah bude zabezpečený 10 m nad a 10 m pod priečnymi stabilizačnými kamennými prahmi
50/80 cm.

SO 02 – odberný objekt na ľavom brehu potoka

– nadväzujúc na Jamborov prah je navrhnutý odberný objekt trojuholníkového pôdorysu, do ktorého sa voda dostáva
ponad prepadovú hranu, ktorá je výškovo navrhnutá tak, že rešpektuje sanitárny odtok vody pod Jamborov prah
a väčšie prietoky už odoberá do areálu rybných nádrží. Objekt je typu betónovej šachty, ktorej povrchová časť
rešpektuje sklon svahu potoka a jej horný priestor je tvorený hrablicami. Hrablice bránia zaneseniu prívodného
potrubia priemeru 200 mm, ktoré bude opatrené ochranným košom.

SO 03 – prívodné potrubie

- prívodné potrubie z PVC priemeru 200 mm v celkovej dĺžke 97,00 m bude vedené pod zemou. Začiatok prívodného
potrubia v odbernom objekte je na kóte 268,45 m n. m. a výtok do spoločnej prednádržky je na kóte 266,47 m n.
m.. V km 0,0738 sa navrhuje na potrubí realizovať rozdelenie prívodu na nádržky I., II. a na nádržku III.. Potrubie
končí na spomínanej kóte 266,47 m n. m. v prednádržke pre rybníčky I. a II. a smerom na východ do nádržky III.
s vyústením na kóte 267,60 m n. m..

SO 04 – sústava nádrží pre chov rýb

– sústava pozostáva z troch obdĺžnikových nádrží. Dvojica nádrží dĺžky 10 m je smerovaná dispozične sever – juh v
šírke 2 x 3,30 m. Hĺbka nádrží sa navrhuje podľa výškových pomerov približne do výšky 150 cm. Medzi nádržkami,
ktorých vystužená plechová konštrukcia bude stabilizovaná obetónovaním stien hr. 50 cm do úrovne terénu, sa
navrhuje betónová stena hrúbky 70 cm. Tieto nádržky budú uložené na betónových prahoch rozmerov 30/30 cm
ktoré budú od seba vzdialené osovo vo vzdialenosti 90 cm. Podobne bude uložená aj nádrž orientovaná na východ
– západ o rozmeroch 11 x 4 m hĺbky 150 cm, pričom spodná časť 100 cm bude uložená vo výkope. Prevádzkovanie
rybných nádrží bude orientované príslušnými šupátkami z PVC, ktoré budú umiestnené nasledovne:
- 2 x na prívodnom potrubí priemeru 200 mm za jej rozdvojením,
- 2 x na výpustnom potrubí priemeru 160 mm z dvojice chovných nádrží, ktoré sa umiestnia tesne pred odkaľovacou
nádržou,
- 1 x na výpustnom potrubí priemeru 160 mm z chovnej nádržky, ktoré sa umiestni tesne pred odkaľovacou nádržou.

SO 05 - výpustný objekt

– z odkaľovacej nádrže bude vedené potrubie priemeru 250 mm do výpustného objektu, ktorý sa navrhuje na ľavom
brehu potoka Lomnica 14 m nad osou panelového brodu. Kóta vyústenia je na úrovni 265,87 m n. m.. Vyústenie
je opatrené spätnou klapkou, ktorá zabráni pri vyšších vodných stavoch prúdeniu vody do systému potrubí v areáli
rybníkov. Samotné vyústenie bude opevnené vodostavebným betónom a v dne koryta kamennou pätkou – záhozom z
lomového kameňa. Výpustný objekt je stabilizovaný dvoma celoprofilovými prahmi z lomového kameňa rozmerov
50/80 cm, ktoré sú nad a pod vzdialené 10 m od osi výpustného potrubia.
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Podľa predloženej „Situácie stavby M 1:100“ predloženej PD pre územné rozhodnutie je objektová skladba stavby
voči „Sprievodnej správe“ rozdielna, a je nasledovná:

SO 01 Odberný objekt
SO 02 Vzdúvací objekt na potoku Lomnica
SO 03 Prívodné potrubie
SO 04 Stabilizácia potoka Lomnica
SO 05 Ochranný múrik
SO 06 Sústava nádrží pre chov rýb
SO 07 Výpustný objekt.

Pri posúdení predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody
SKB0045 Lomnica-2 počas realizácie činnosti a po jej ukončení, ako aj pri posúdení možných vplyvov na zmenu
hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov
Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu, odborné stanovisko VÚVH vychádzalo z predloženej Situácie
stavby M 1:100 predloženej PD.

Útvar povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2

Útvar povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 (rkm 16,80 – 5,90) bol vymedzený ako prirodzený vodný útvar.
Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu vôd v rokoch 2013 – 2018 bol útvar povrchovej vody
SKB0045 Lomnica-2 klasifikovaný v dobrom ekologickom stave so strednou spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia
chemického stavu tento vodný útvar nedosahuje dobrý chemický stav taktiež so strednou spoľahlivosťou.

Útvar povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 je zaradený do dolného pstruhového rybieho pásma. Podľa Prílohy
1 metodického usmernenia „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ (MŽP SR,
Bratislava, jún 2015) dolné pstruhové pásmo tvoria 3 druhy rýb – pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), hlaváč
pásoplutvý (Cottus poecilopus) a mihuľa potočná (Lampetra planeri), lokalizovaná v SR iba v rieke Poprad.
Okrem uvedených druhov zo širšieho spektra prúdomilných rýb ichtyofaunu rozširuje hlaváč bieloplutvý (Cottus
gobio), čerebľa (Phoxinus phoxinus), slíž severný (Barbatula barbatula), lipeň tymianový (Thymallus thymallus),
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) a ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus). (Zdroj: Určenie vhodných typov
rybovodov podľa typológie vodných tokov, VÚVH, 2015 Metodické usmernenie, link: https://www.minzp.sk/files/
sekcia-vod/metodika_rybovody_2015.pdf)

Počas realizácie prác na výstavbe stavebných objektov SO 01 Odberný objekt, SO 02 Vzdúvací objekt na potoku
Lomnica, SO 04 Stabilizácia potoka Lomnica, SO 05 Ochranný múrik a SO 07 Výpustný objekt (realizácia priečneho
betónového Jamborovho prahu, vybudovanie odberného objektu, stabilizácia koryta potoka Lomnica, vybudovanie
ochranného múrika, úprava koryta toku, realizácia 7 ks priečnych stabilizačných prahov, realizácia výpustného
objektu, realizácia opevnenia vyústenia vodostavebným betónom a opevnenia dna koryta kamennou pätkou –
záhozom z lomového kameňa) budú práce prebiehať priamo v útvare povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2.
Ostatné práce na predmetnej činnosti/stavbe budú prebiehať na brehu vodného toku (položenie prívodného potrubia,
realizácia sústavy nádrží pre chov rýb, položenie výpustného potrubia, vybudovanie odkaľovacej nádrže).

Možno predpokladať, že počas realizácie uvedených prác v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKB0045
Lomnica-2, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík (narušenie
brehu a dna koryta toku počas realizácie priečneho betónového Jamborovho prahu, stabilizácie potoka Lomnica,
realizácie ochranného múrika, úpravy koryta toku, realizácie 7 ks priečnych stabilizačných prahov, osádzania
odberného a výpustného objektu, realizácie opevnenia dna koryta kamennou pätkou – záhozom z lomového
kameňa a zakaľovanie toku najmä pohybom stavebných mechanizmov), ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením
bentickej fauny a ichtyofauny, najmä znížením ich početnosti, nakoľko tieto biologické prvky kvality sú citlivé na
hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (fytobentos a makrofyty, fytoplanktón pre
tento vodný útvar nie je relevantný) sa v tejto etape prác môže dočasne prejaviť, a to v dôsledku dlhšie trvajúcich prác.
Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej štruktúry fytobentosu. Narušenie dnových sedimentov
a brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový systém makrofytov. Tieto možné negatívne vplyvy sa však
prejavujú len prechodne a následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove pôvodnej štruktúry
fyto-zložky.
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Na základe vyššie uvedených skutočností sa odporúča, aby k stabilizačným zásahom do koryta dochádzalo iba v
nevyhnutnej miere. V prípade že je nutné technickú stavbu typu Jamborov prah v toku stabilizovať v navrhovanom
rozsahu, žiadame takýto zásah zdôvodniť. Zároveň odporúčame, aby celý objekt, ktorý bude zasadený do koryta
toku, vrátane akýchkoľvek úprav či stabilizácií stavby, bol na začiatku aj konci plynule napojený na dno koryta po
celej šírke tak, aby nedochádzalo k fragmentácii migračnej kontinuity toku.

Zároveň v prípade vybudovania akýchkoľvek stabilizačných prahov sa odporúča, aby tieto boli ukladané nanajvýš
na úroveň dna a netvorili tak priečnu prekážku pre migráciu rýb. Pri súčasnom trende prijatých aj pripravovaných
legislatívnych zmien dochádza často v tokoch k odstraňovaniu už existujúcich bariér a vytváraniu voľne tečúcich
úsekov tokov. Z toho dôvodu je cieľom odporúčaní zabezpečiť, aby nedošlo k fragmentácii toku z pohľadu migrácie
a konektivity a stavba tak bola z tohto pohľadu bezproblémová aj do budúcnosti.

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 zanikne a tieto sa vrátia do
pôvodného stavu, resp. sa k nemu čo najviac priblížia a nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického stavu.

S postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení niektoré dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických)
charakteristík v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 budú prechádzať do zmien trvalých
(narušenie štruktúry a substrátu koryta rieky v mieste odberného a výpustného objektu, zmena štruktúry brehu –
opevnenie brehu), avšak vzhľadom na ich lokálny charakter a malý rozsah týchto zmien, možno predpokladať,
že tieto trvalé zmeny z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKB0045
Lomnica-2 ako celku nebudú významné.

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti v dôsledku odberu vody do sústavy nádrží pre chov rýb bude
dochádzať pod odberným objektom k zníženiu prietoku vody v útvare povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2, čo
môže spôsobiť nedodržanie ekologického prietoku v toku pod odberným objektom. Podľa predloženej PD koruna
Jamborovho prahu je upravená tak, že v prvom rade je zabezpečený sanitárny prietok Q330 = 0,015 m3 /s do koryta
potoka Lomnica.

Vhodne skonštruovaný Jamborov prah považujeme z hľadiska prevádzky sústavy nádrží na chov rýb za prijateľné
riešenie. Požadujeme však preukázať hydraulickým modelom plynulé prepojenie hladín pod a nad prahom pri
zdvihnutí haťového poľa. V opačnom prípade totiž môže vzniknúť spád, ktorý pri danom sklone prahu v kombinácii
s menším prietokom môže vytvoriť pre ryby nepriechodnú bariéru. Pstruh takúto bariéru nepreskočí. U čereble a
slíža existuje dôkladný predpoklad, že takúto bariéru nebudú vedieť prekonať plávaním, pretože pri sklone 1:25
môžu vzniknúť pre tieto druhy neprijateľné skokové rýchlosti.

Príliš vysoké odbery vody, bez navrátenia vody do toku by mohli negatívne ovplyvniť biotu pod objektom stavby,
čo by mohlo viesť k vážnemu narušeniu biologických spoločenstiev v úseku toku pod odberom vody, najmä
spoločenstva rýb a bentických bezstavovcov, a tým k zhoršeniu celkového ekologického stavu útvaru povrchovej
vody SKB0045 Lomnica-2.

Z tohto dôvodu požadujeme zabezpečiť dodržanie prietoku Q270, ktorým sa v toku zabezpečia podmienky
zodpovedajúce ekologickému prietoku.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa odberný objekt nachádza na parcele EKN č. 224, LV.: 676, parc. č. 1071/1, teda
prakticky nad obcou Juskova Voľa, väčšia časť prirodzeného toku sa bude nachádzať práve nad týmto objektom. V
prípade manipulácie a teda hradenia je potrebné, aby nedochádzalo k zahradeniu toku počas migračných ťahov rýb.
Keďže migračné ťahy rýb sa môžu uskutočňovať v rôznych časoch v závislosti od klimatických podmienok, ktoré
prevládajú v daný rok, nie je možné jednoznačne stanoviť presné dátumy kedy musí byť stavba pre ryby priechodná.
Z toho dôvodu odporúčame aby počas periódy, kedy sú očakávané migračné ťahy rýb, nedošlo k zahateniu stavidla
– teda aby investor v toku v tomto čase nevytváral migračnú bariéru pre ryby. Pre čerebľu odporúčame, aby
nedochádzalo k zahateniu migračnej trasy v čase od začiatku apríla do konca júna. Pre pstruha odporúčame aby
nedochádzalo k zamedzeniu migračných ťahov v dobe od začiatku septembra do konca decembra. Takúto skutočnosť
by mal investor deklarovať v manipulačnom poriadku stavby. Táto skutočnosť nie je potrebná v prípade, ak objekt nie
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je vybavený stavidlom a bude priechodný pre ryby celý rok, čo by mal investor deklarovať doložením hydraulického
modelu, ktorý preukáže, že v toku nebude vytvorená priečna migračná bariéra.

Pri schvaľovaní manipulačného/prevádzkového poriadku rybníkov je potrebné osloviť a zohľadniť pripomienky
zainteresovaných účastníkov (najmä Štátnej ochrany prírody SR).

Počas prevádzky rybníkov je potrebné zabezpečiť, aby pri vypúšťaní vody výpustným objektom do toku
nedochádzalo k nadmernému prísunu živín (dusíka a fosforu). Pri vypracovaní a schvaľovaní manipulačného/
prevádzkového poriadku bude tiež potrebné venovať pozornosť množstvu vypúšťanej vody z odkaľovacej nádrže vo
vzťahu k množstvu a kvalite vody v toku, nakoľko voda vypúšťaná zo sústavy nádrží pre chov rýb bude mať rozdielne
fyzikálno-chemické vlastnosti (množstvá živín, teplotu, obsah kyslíka). Potrebné bude zabezpečiť, aby sa prísunom
vody z výpustného objektu nezhoršila kvalita vody v toku SKB0045 Lomnica-2, čo by viedlo k zhoršeniu stavu
biologických spoločenstiev spôsobujúce následne zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKB0045
Lomnica-2.
Taktiež výpustný objekt je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k úniku chovaných rýb do toku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno predpokladať, že vplyv z užívania/prevádzky činnosti/stavby
„Juskova Voľa – chov rýb pre vlastnú spotrebu“ na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej
vody SKB0045 Lomnica-2 nebude natoľko významný, aby viedol k postupnému zhoršovaniu jeho ekologického
stavu, avšak iba v prípade ak bude:

- preukázané plynulé prepojenie hladín pod a nad Jamborovým prahom na základe hydraulického modelu;
- zachovaný prietok vody v toku zodpovedajúci minimálne Q270;
- deklarovaná v manipulačnom poriadku stavby priechodnosť migračnej trasy pre čerebľu v čase od začiatku apríla
do konca júna a pre pstruha od začiatku septembra do konca decembra.

Zároveň z hľadiska bezproblémovej prevádzky stavby do budúcnosti odporúčame, aby bol Jamborov prah navrhnutý
s bezpečnostným prepadom na Q270.

Toto odporúčanie má za cieľ zabezpečiť dostatočný prietok v úseku najmä počas migračných ťahov rýb. V prípade,
že sa v toku vyskytnú dlhodobo nízke prietoky z dôvodu klimatických podmienok sa ryby prirodzene sťahujú do
hlbších úsekov, kde takéto obdobie prečkávajú.

Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody
SKB0045 Lomnica-2, ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou činnosti/stavby „Juskova Voľa – chov rýb pre vlastnú
spotrebu“ budú mať len trvalý charakter lokálneho významu, a ktoré z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického
stavu útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 ako celku možno považovať za nevýznamné (avšak, iba v
prípade, ak projektová dokumentácia bude upravená a doplnená v súlade s vyššie uvedenými podmienkami), možno
predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík
útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento
kumulatívny dopad nevznikne a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 sa preto
neprejaví.

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom pláne Slovenska na
roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022) na dosiahnutie environmentálnych
cieľov v útvare povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 a rovnako nebráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších (i
budúcich) opatrení.

Útvar podzemnej vody SK200550FP

Útvar podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov
čiastkového povodia Bodrogu bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 344,029 km2. Na
základe hodnotenia jeho stavu v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí bol tento útvar klasifikovaný v dobrom
kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.
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Počas realizácie prác navrhovanej činnosti v rámci realizácie stavebného objektu SO 04 Sústava nádrží pre chov rýb
budú vybudované 3 nádrže s hĺbkou 150 cm, pričom spodná časť 100 cm bude uložená vo výkope. V prípade, že
nádrže pre chov rýb budú zasahovať pod úroveň hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK200550FP
Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu môže
dôjsť k určitému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody, t. j. k prejavu bariérového efektu – spomaleniu
pohybu podzemnej vody obtekaním. Vzhľadom na lokálny charakter tohto vplyvu navrhovanej činnosti a vo vzťahu
k plošnému rozsahu útvaru podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov
Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu (344,029 km2), vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby na
zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové
podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu ako celku sa nepredpokladá.

Vplyv navrhovanej činnosti počas jej prevádzky na zmenu hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody
SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia
Bodrogu ako celku sa nepredpokladá.

Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti, situovanej v čiastkovom povodí Bodrogu, v rámci
ktorej má byť vybudovaná sústava nádrží pre chov rýb, vplyv realizácie činnosti/stavby z hľadiska požiadaviek
článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,
na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody
neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu, sa nepredpokladá. Útvary podzemnej vody
kvartérnych sedimentov sa v lokalite predmetnej činnosti/stavby nenachádzajú.

Vzhľadom na charakter predmetnej činnosti, jej výrazný negatívny vplyv na zmenu fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 sa nepredpokladá. Vplyv
predpokladaných identifikovaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru
povrchovej vody SKB0045 Lomnica-2 nebude natoľko významný, aby viedol k postupnému zhoršovaniu jeho
ekologického stavu.

Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný 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 a
§ 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 a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na
základe údajov z PD a odborného stanoviska VÚVH pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 3
vodného zákona vydáva

záväzné stanovisko.

Na základe predpokladov uvedených v odbornom stanovisku VÚVH č. RD 3020/2022 zo dňa 01. 12. 2022 pre
navrhovanú činnosť, ktoré je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska, že navrhovanou činnosťou nedôjde k
nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením
činnosti sa nevyžaduje výnimka, ak budú splnené tieto podmienky:

1. Jamborov prah navrhnúť s bezpečnostným priepadom na Q270.
2. Na základe hydraulického modelu preukázať plynulé prepojenie hladín pod a nad Jamborovým prahom.
3. Odbery vody z toku do rybníkov nastaviť tak, aby bol v toku zachovaný minimálne prietok Q270, ktorým sa v
ňom zabezpečia podmienky zodpovedajúce ekologickému prietoku.
4. Zdôvodniť navrhovanú stabilizáciu brehov a koryta toku.
5. Akékoľvek úpravy či stabilizáciu stavby na začiatku aj konci plynule napojiť na dno koryta po celej svojej šírke
tak, aby nedochádzalo k fragmentácii migračnej kontinuity toku.
6. Uloženie akýchkoľvek stabilizačných prahov nanajvýš na úroveň dna, aby tak netvorili priečnu prekážku pre
migráciu rýb.
7. V manipulačnom poriadku stavby deklarovať priechodnosť migračnej trasy pre čerebľu v čase od začiatku apríla
do konca júna a pre pstruha od začiatku septembra do decembra.
8. Vzhľadom na úroveň popisu technického riešenia jednotlivých častí navrhovanej činnosti odpovedajúci stupňu
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (nesúlad medzi textovou a výkresovou časťou PD) a vyššie
uvedené podmienky bude potrebné vykonať posúdenie v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.
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o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov aj pre ďalší stupeň dokumentácie predmetnej činnosti (dokumentácia pre stavebné povolenie).

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka. V tomto prípade však je potrebné doplniť
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie podľa vyššie uvedených podmienok a zaslať ju na opätovné
posúdenie orgán štátnej vodnej správy podľa § 16a vodného zákona.

PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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