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Vec 
Oznámenie výsledku vybavenia petície za zabezpečenie vyčistenia a regulácie Krupského 
potoka 
 
 Dňa 27.07.2018 bola na tunajší úrad doručená petícia za zabezpečenie vyčistenia 
a regulácie Krupského potoka v obci Špačince. Uvedenou petíciou 705 podpísaných 
obyvateľov obce Špačince, v zastúpení združením za Naše Špačince, Kaštieľska 280/23,     
919 51 Špačince, IČO: 51 234 386, požaduje riešiť dlhodobo pretrvávajúci problém s vodným 
tokom – Krupský potok. 

 
Predmetná petícia obsahuje nasledujúci text: 
„My, podpísaní občania obce Špačince, požadujeme v zmysle ustanovení Zákona       

č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 
zabezpečiť zo strany správcu toku odstránenie nánosov a prekážok vo vodnom toku 
prechádzajúcim cez katastrálne územie Špačince (Krupský potok). Následne požadujeme 
vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo 
škodlivých následkov povodne v predmetnom toku. Upozorňujeme kompetentných, že 
dochádza k sústavnému vymývaniu a zosuvu pôdy na brehoch potoka, permanentnému 
nánosu koryta potoka, čo má za následok často krát zvýšenie hladiny spodnej vody 
a v mnohých prípadoch vyliatie potoka. Z dôvodu neriešenie tohto stavu dochádza 
k opakovaným škodám na súkromnom majetku obyvateľov Špačiniec, čo je z dlhodobého 
hľadiska neprípustné.“ 

 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 
Trnava (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) a § 5 ods. 5 zákona               
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, za účelom riadneho 
prešetrenia a vybavenia petície, zistenia skutočného stavu veci, jeho súladu alebo rozporu 

Ing. Branislav Pastucha, PhD. 

Kaštieľska 280/23 

919 51 Špačince 
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s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom listom č. OU-TT-OSZP3-
2018/026245/ŠVS/BB zo dňa 31.07.2018 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 08. 2018 s miestom stretnutia na obecnom úrade 
v Špačinciach, Hlavná ulica 183/16, 919 51 Špačince. 

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 24.08.2018 za účasti pracovníkov tunajšieho 
úradu (Mgr. Miroslav Adamčík, Ing. Barbora Boledovičová), zástupcu petície (Ing. Branislav 
Pastucha, PhD.), člena petičného výboru (MVDr. Ján Gažo), zástupcov Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Správy povodia dolného Váhu, Dolná č. 16, 927 00 Šaľa 
(Ing. Miroslav Spál, Ondrej Tvarožek, Ján Kováč) a zástupcu starostu obce Špačince 
(Rastislav Škuta), tunajší úrad prešetril predmetnú petíciu a priebeh pojednávania spísal 
v zápisnici z konania zo dňa 24.08.2018. Súčasťou zápisnice zo dňa 24.08.2018 je 
fotodokumentácia, list č. CS SVP OZ PN 6650/2018/1 CZ 27004/2018 zo dňa 17.08.2018 od 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, 
Dolná č. 16, 927 00 Šaľa a plán stavebných opráv a údržby – menovitý zoznam akcií 
vykonávaných vo vlastnej réžii od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská 
Štiavnica. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného 
Váhu, Dolná č. 16, 927 00 Šaľa ako správca vodného toku Krupský potok (ďalej len „správca 
vodného toku“), ktorý preteká obcou Špačince, je okrem iného v zmysle § 48 ods. 4 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“) povinný sledovať stav vodných tokov a pobrežných pozemkov 
z hľadiska zabezpečenia funkcií vodného toku; udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje 
ich prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a hĺbku vody; udržiavať alebo odstraňovať 
brehové porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch tak, aby sa nestali prekážkou 
odtoku vody pri povodniach a podľa možnosti zachovali prírodné podmienky; spevňovať 
brehy vodných tokov, zabezpečovať ich neupravené úseky brehovými porastmi; udržiavať 
a čistiť koryto a odstraňovať naplaveniny, ľadové a iné prekážky a dočasné ostrovy z vodného 
toku, čo je nevyhnutné na zabezpečenie nehateného odtoku alebo prietoku. 

 
Na základe prešetrenia uvedenej petície, predložených dokladov a miestneho 

zisťovania, tunajší úrad konštatuje, že správca vodného toku si plní všetky svoje povinnosti 
ustanovené vodných zákonom, nakoľko prečistenie Krupského potoka bolo zaradené do plánu 
stavebných opráv a údržby na rok 2018, ktorý sa schvaľuje rok vopred a so samotnými 
prácami na prečistení Krupského potoka v rkm 10 000 – 11 500 sa začne v priebehu mesiaca 
september 2018. Správca vodného toku po zameraní a posúdení kapacity a využiteľnosti 
voľných kapacít zaradí následné prečistenie Krupského potoka od rkm 11 500 do plánu opráv. 

 
 

 
 
 
 
 

Ing. Rudolf Kormúth 
     vedúci odboru 

 
 
 
 
 



strana č. 3 listu č. OU-TT-OSZP3-2018/026245/ŠVS/BB 

 
Na vedomie: 
 

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3,         
921 80  Piešťany 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného 
Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa 

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

5. Obec Špačince, Hlavná ulica 183/16, 919 51 Špačince 
6. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 


