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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny 

orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako 

príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona 

o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 tohto zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej 

činnosti „Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina“ a rozhodol takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina“ uvedená v 

predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

s a   n e b u d e   p o s u d z o v a ť 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú 

činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných 

predpisov. Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o 

povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné 

podmienky: 

1. pre navrhovanú činnosť uplatniť postup podľa §16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

(vodný zákon) tzn. pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej 

činnosti požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad v sídle kraja, odbor 

starostlivosti o životné prostredie) o vydanie rozhodnutia podľa §16a vodného zákona, 

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

2. Vzhľadom na to, že sa jedná o ochranné hrádze pre prietok Q100 väčší ako 10 m
3
.s

-1
, 

pred vydaním stavebného vodoprávneho povolenia je potrebné v zmysle § 56 ods. 4 

a ods. 5 vodného zákona, požiadať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky (MŽP SR) o zaradenie resp. nezaradenie vodnej stavby do niektorej zo 

štyroch kategórií. MŽP SR zaradí, alebo nezaradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch 

kategórií najneskôr pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu, na základe 

odborného posudku štátnej organizácie (Vodohospodárska výstavba, š.p.), ktorá je 

poverená výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. 

3. Pred vydaním stavebného povolenia zrealizovať dendrologický prieskum so zameraním 

najmä na riešenie úseku pri toku Zolná. 
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4. Na výrub drevín je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, vydané v zmysle 

§23 ods. (1) písm. a) vodného zákona. Povolenie je potrebné na vysádzanie, stínanie a 

odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v 

inundačných územiach. V prípade nevyhnutného výrubu drevín na iných pozemkoch, 

ako je uvedené v §23 ods. (1) písm. a) vodného zákona, je potrebné povolenie v zmysle 

§47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

5. Odstránené budú iba dreviny rastúce priamo v priestore realizácie stavieb a to v 

nevyhnutnom rozsahu, mimo nidifikačného obdobia hniezdenia vtáctva a vegetačného 

obdobia. Z dôvodu zachovania funkcie ekostability a biodiverzity biokoridoru toku 

Slatina zachovať (neodstrániť) minimálne 50% z pôvodného stavu drevín. 

6. Náhradná výsadba bude situovaná v blízkosti upraveného toku rieky, aby došlo k 

náhrade pozitívneho vplyvu zelene.  

7. Ako súčasť objektov ochrany pred povodňami realizovať (v zámere navrhovanú) novú 

nábrežnú trasa pre peších, cyklistov atď. z centra mesta na sídlisko Sekier/ Môťová atď.  

8. V ďalších stupňoch projektových dokumentácií realizovať navrhnuté Opatrenia na 

zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené 

v kapitole IV.10. zámeru navrhovanej činnosti. 

9. dotknutá verejnosť uvedená v §24 zákona o posudzovaní disponuje právami uvedenými 

v §24 ods. 2 tohto zákona. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska 

cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej aj „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Zvolen, 

odbor starostlivosti o životné prostredie  podľa §29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní 

zámer navrhovanej činnosti „Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina“, s dátumom 

vyhotovenia marec 2019. Spracovateľom zámeru je RNDr. Vladimír Druga - Ekospol, 

Banícka 18, 974 05 Malachov. 

Účelom realizácie predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Zvolen, protipovodňové 

opatrenie na toku Slatina“ je zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Zvolen 

na oboch brehoch rieky Slatina, a to až po hladinu Q100, ako aj v súvisiacich úsekoch prítokov 

Neresnica a Zolná. Stavba sa má realizovať na vodohospodársky významnom vodnom toku 

Slatina, v časti od zaústenia Slatiny do Hrona až po vodnú nádrž v Môťovej. V čase 

intenzívnych zrážok a jarného topenia snehu dochádza v danej oblasti často k náhlemu 

zvýšeniu povrchového odtoku, čo má za následok vznik povodňových prietokov na vodnom 

toku Slatina.  

Stavba je protipovodňového charakteru. Jej účelom je zabezpečenie protipovodňovej 

ochrany pred vybrežením povodňových vôd z toku Slatina a ochrana ohrozenej časti mesta 

Zvolen. Navrhujú sa protipovodňové opatrenia na návrhový prietok Q100, s bezpečnosťou 0,5 

m. Tak isto je posúdený aj tok Zolná v staničení r.km 0,00 až po r,km 0,60 (most nad 

zaústením potoka Zlatý potok).  Navrhovaný stav je posudzovaný pri prechode Q100r= 375 

m
3
s

-1
 (od zaústenia do Hrona po profil S35 v rkm 2,471 – nad zaústením Neresnice), Q100r= 

320 m
3
s

-1
 (od zaústenia Neresnice po zaústenie Zolnej) a Q100r= 215 m

3
s

-1
 nad zaústením 

Zolnej. Celková dĺžka nábrežných múrov je 5 047,73 m, z toho: 

 Celková dĺžka mobilného hradenia:   42,0 m 

 Celková dĺžka ochranných hrádzí:   495,58 m 

 Celková dĺžka obslužnej komunikácie:  2  453,24 m 

Na základe podkladových aj nových dokumentov boli vytypované nielen lokality, ktoré 

sú potrebné ochraňovať na hladiny pri Q100 + 0,5m, ale aj plochy, ktoré je hlavne 

z environmentálneho hľadiska žiaduce a možné v čase povodní ponechať bez ochrany a teda 

sa zatopia. Uvedená koncepcia bola priebežne prerokovávaná s Objednávateľom a bola snaha 

podľa technických možnosti prihliadať aj ku environmentálnemu hľadisku. 
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V riešenom projekte sú chránené na hladinu  pri Q100 + 0,5m všetky plochy pozdĺž toku 

Slatina. Možnosť zatopenia plochy bola ponechaná na územiach:                                          

- Úzky pás územia na ľavej strane Slatiny nad zaústením do Hrona v rkm 0,000 po cca rkm 

1,640. Týmto územím prechádza cesta I. triedy- I/16, I/66, ktorej teleso predstavuje hrádzu 

zamedzujúcu  rozliatiu povodňových prietokov. V časti nad sútokom s Hronom sa hladina pri 

Qpovod. oprie do kopca, na ktorom stojí Pustý Hrad. V tejto časti vedie cesta na Červený 

Medokýš, ktorá bude pri povodniach zatápaná rovnako ako doteraz. 

- Na ľavej strane Slatiny medzi sútokom s Neresnicou a železničným násypom smer na 

Šahy, po vybudovaní cestnej estakády zo smeru z Krupiny sa zvýšil breh, teda pôvodne 

v Štúdii plánované ohrádzovanie OM5 nie je potrebné realizovať. Napriek tomu ku 

obmedzenému vybreženiu pri povodňových stavoch dôjde, nedôjde však ku ohrozeniu 

majetku. 

- Pravá strana Slatiny – rkm 2,266 - 2,343. Po zaviazaní do násypu železničného mosta, je 

pevná konštrukcia múrika na pravej strane Slatiny prerušená vynechaným úsekom dĺžky 6,0 

m, ktorá bude opatrená mobilným hradením. Tento úsek slúži rovnako ako na strane pred 

železničným mostom na prechod cyklistov a peších. Zároveň umožňuje rešpektovať 

požiadavky environmentalistov, ktorý navrhujú pri najvyšších povodňových prietokoch 

v Slatine zatápať priľahlé územie medzi železničnými násypmi železničných tratí zo Šiah, 

z Košíc a oplotenou plochou areálu bývalej firmy LIAZ. Toto územie sa uvažuje aj 

v územnoplánovacích dokumentoch mesta Zvolen ako prírodné s mokraďovým charakterom. 

Prípadné zatápanie uvedenej plochy však nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. 

- Na ľavej strane Slatiny od rkm 3,620 - od mosta do kolónie pri potoku Zolná až po cestný 

most nad Slatinu smer do Lučenca, sa neuvažuje s protipovodňovými opatreniami. Dôvodom 

je skutočnosť, že  zemný cestný násyp  je vo výške znemožňujúcej zatopenie územia za 

cestou. Územie medzi Slatinou a cestným telesom je pri veľkých vodách zaplavované. 

V tomto úseku do Slatiny ústi ľavobrežný prítok – tok Pomiaslo, ktoré bolo posúdené na 

spätné vzdutie zo Slatiny pri Q100+ 0,5m= 291,68 m.n.m. Nakoľko štúdia SVP (na základe 

predbežných výpočtov hladín vypracovaných DHI) uvažovala s krátkym ohrádzovaním 

Pomiasla v úseku nad štátnou cestou I. triedy (hrádzky OH5 a OH6), v rámci tohto projektu sa 

zrealizovalo podrobné geodetické domeranie, ktoré vylúčilo potrebu výstavby týchto hrádzok. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO-01 Pravostranný ochranný múrik č.1 až č.5  

SO-01.1 OM č.1 – rkm 0,100 – 1,763; SO-01.2 OM č.2 – rkm 1,900 – 2,259; SO-01.3 

OM č.3 – rkm 2,268 – 2,343; SO-01.4 OM č.4.1– rkm 2,825 – 3,328; SO-01.5 OM č.5 

– rkm 3,624 – 3,769 

SO-02 Pravostranný ochranný múrik OM č.4.2  

SO-02.1 OM č.4.2.– rkm 3,339 – 3,507  

SO-03 Ľavostranný ochranný múrik č.6 až č.8  

SO-03.1 OM č.6 – rkm 2,398 – 2,710; SO-03.2 OM č.7 – rkm 2,798 – 3,352; SO-03.3 

OM č.8 – rkm 3,361 – 3,612  

SO-04 Ľavostranná ochranná hrádza č.1  

SO-04.1 OH č.1 – rkm 1,608 – 1,888  

SO-05 Úprava toku Neresnica – ochranný múrik č.9  

SO-05.1 OM č.9 – rkm 0,055 – 0,110 

SO-06 Úprava toku Zolná v rkm 0,000-0,600  

SO-06.1 OM č.10 – rkm 0,000 – 0,118; SO-06.2 OM č.11- rkm 0,0,123 – 0,600; SO-

06.3 OM č.12 – rkm 0,156 – 0,593  

SO-07 Obslužná komunikácia  

SO-08 Protipovodňové mobilné hradenie  

SO-09 Preložky inžinierskych sietí  

SO-09.1 Preložky VN vedení; SO-09.2 Preložky NN vedení;  

SO-09.3 Preložky slaboprúdových vedení; SO-09.4 Preložky optických vedení;  

SO-09.5 Preložky vodovodu  
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SO-10 Búracie práce  

SO-10.1. Búracie práce na lávke v rkm 3,066; SO-10.2 Búracie práce po trase PPO  

SO-11 Výstavba mosta na toku Slatina v rkm 3,066 

Navrhované protipovodňové opatrenia na Slatine zabezpečia ochranu častí intravilánu 

mesta Zvolen pred povodňovými záplavami až do prietoku Q100-ročného (+ rezerva 0,5m) všade 

tam, kde to vyplynulo z posúdenia priebehu hladín pomocou programu Hydrocheck pre 

výpočet rovnomerného a nerovnomerného ustáleného prúdenia v neprizmatickom toku, ktorý 

bol spracovaný v rámci projektovej dokumentácie.  

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do tabuľky č. 

10 Infraštruktúra, Položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany - bez limitu (časť B). Na 

základe uvedeného podlieha navrhovaná činnosť v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona 

o posudzovaní zisťovaciemu konaniu podľa § 29 tohto zákona. 

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o 

posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-ZV-OSZP-

2019/006693-002/Up zo dňa 30.04.2019. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom 

variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala.  

Predložený zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o 

posudzovaní, preto OÚ Zvolen, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo 

dňa 15.5.2019 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V rámci zisťovacieho 

konania OÚ Zvolen, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer rezortnému 

orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Súčasne v zmysle § 23 

ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva oznámenie o predložení 

zámeru a informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 tohto zákona, na adrese 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolen-protipovodnove-opatrenie-na-toku-slatina.  

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na 

OÚ Zvolen, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané 

v skrátenom znení): 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene listom č. 2019/2914/B 

doručeným dňa 29.05.2019 vydal nasledovné stanovisko: podľa §3 písm. p/ a §23 ods.4 

zákona o posudzovaní k uvedenej veci nemáme námietky. 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nasledovné stanoviská: 

- štátna správa odpadového hospodárstva: k predloženému zámeru nemá pripomienky 

a súhlasí s predloženým realizačným variantom riešenia. Z hľadiska odpadového 

hospodárstva na predložený zámer vzhľadom na jeho charakter nepožadujeme posudzovanie 

podľa zákona o posudzovaní. 

- štátna správa ochrany prírody a krajiny:  

Stavba sa nachádza v katastri mesta Zvolen v území s prvým (všeobecným) stupňom 

ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (zákon OPK). Výstavba protipovodňových opatrení nepredstavuje činnosť podľa 

zákona OPK v území zakázanú. V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne územia 

európskeho významu ani chránené vtáčie územia. Nachádzajú sa tu biokoridory 

regionálneho významu- rieka Slatina a Neresnica a biokoridor nadregionálneho systému- 

rieka Hron. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru 

navrhovanej činnosti nemáme pripomienky. 

- štátna vodná správa: z hľadiska záujmov chránených vodným zákonom vydáva nasledovné 

stanovisko:: 

 Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné 

požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolen-protipovodnove-opatrenie-na-toku-slatina
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolen-protipovodnove-opatrenie-na-toku-slatina
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o životné prostredie) o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 

6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).  

 Vzhľadom na to, že sa jedná o ochranné hrádze pre prietok Q100 väčší ako 10 m
3
.s

-1
, ešte 

pred vydaním stavebného vodoprávneho povolenia je potrebné v zmysle § 56 ods. 4 

a ods. 5 vodného zákona, požiadať Ministerstvo životného prostredia o zaradenie resp. 

nezaradenie vodnej stavby do niektorej zo štyroch kategórií. Ministerstvo životného 

prostredia zaradí, alebo nezaradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií najneskôr 

pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu, na základe odborného posudku 

štátnej organizácie (Vodohospodárska výstavba, š.p.), ktorá je poverená výkonom 

odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. 

 v zmysle zákona o posudzovaní netrvá na posudzovaní predloženého zámeru. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene svojim listom č. ORHZ-

ZV2-2019/000267-002 doručeným dňa 04.06.2019 vydalo stanovisko, v ktorom z hľadiska 

ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

listom č. 07078/2019/ODDUPZP-2 zo dňa 29.5.2019 vydal nasledovné stanovisko: 

Predložený zámer je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho 

zmenami a doplnkami. Protipovodňové opatrenia sú v záväznej časti ÚPN VÚC 

Banskobystrický kraj riešené regulatívom: 

7.1.12. ... zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení v 

povodiach, ktoré spomalia odtok vôd z povodia do vodných tokov a zvýšia retenčnú 

kapacitu územia, výstavbu retenčných nádrží a poldrov, ochranných hrádzí, 

protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd, úpravu vodných 

tokov a ich nevyhnutnú opravu a údržbu, obnovu inundačných území. 

Vzhľadom k tomu, že zo zámeru v dôsledku realizácie protipovodňových opatrení má dôjsť 

k odstráneniu zeleného stromového, krovinového a potočného biokoridoru najmä na ulici 

Dolná kolónia pri Zolnej, požadujeme podrobne vyhodnotiť a posúdiť rozsah plánovaného 

odstránenia porastu (počet stromov, výmeru krovinového porastu....) vrátane dendrologického 

prieskumu a navrhnúť konkrétne opatrenia pre zmiernenie prípadne predídenie negatívnych 

vplyvov zámeru navrhovanej činnosti na obyvateľov a zvyšky prírodného prostredia. 

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo listom č. 26075/2019 zo dňa 06.06.2019 

nasledovné stanovisko: Z hľadiska vecnej pôsobnosti s predloženým zámerom súhlasíme po 

zohľadnení nasledovnej pripomienky: 

 v navrhovanej činnosti žiadame uplatniť postup podľa § 16a vodného zákona t.j. pred 

podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať 

orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia podľa §16a vodného zákona, či ide 

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

 zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 

Mesto Zvolen (list č. 05-2572/EH3/2019 zo dňa 04.06.2019): 

Mesto Zvolen, odbor územného plánovania konštatuje, že predmetný zámer „Zvolen, 

protipovodňové opatrenia na toku Slatina“ je v súlade s Územným plánom mesta Zvolen, 

ktorý bol schválený uznesením MsZ č.144/04 dňa 03.12.2004 v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Zámer bol prerokovaný v Komisii výstavby a územného rozvoja dňa 23.5.2019 a v 

Komisii životného prostredia dňa 4.6.2019 za účasti navrhovateľa aj spracovateľa zámeru. Na 

základe uvedeného a vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti ako aj význam 

očakávaných vplyvov na životné prostredie, Mesto Zvolen vyjadruje názor, že predmetný 

zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona a odporúča proces EIA ukončiť na úrovni 

zisťovacieho konania.  

V prípade ukončenia procesu posudzovania zámeru činnosti zisťovacím konaním, Mesto 

Zvolen žiada do Rozhodnutia o ukončení procesu, zapracovať všetky navrhované opatrenia na 

zmiernenie nepriaznivých environmentálnych vplyvov počas výstavby a prevádzky stavby, 
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uvedené v zámere činnosti, ktoré si bude Mesto Zvolen, ako povoľovací orgán, následne 

uplatňovať v procese povolenia činnosti. 

Mesto Zvolen v súlade zo zákonom o posudzovaní sprístupnilo verejnosti predmetný zámer 

dňa 17.5.2019 po dobu 21 dní na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. 

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: 

Združenie Slatinka listom zo dňa 05.06.2019 predkladá k zámeru nasledovné pripomienky: 

 navrhovaná činnosť opísaná v zámere „Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku 

Slatina" bude mať vplyv na životné prostredie, ale tieto vplyvy sú pomerne dobre 

identifikované a popísané v predloženom zámere, preto nepožadujeme posúdenie podľa 

zákona o posudzovaní, avšak iba v prípade, ak budú všetky opatrenia na elimináciu resp. 

minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie identifikované v dokumentácii 

predloženej na pripomienkovanie zapracované do podmienok rozhodnutia pre realizáciu 

stavby v nasledujúcich etapách (vrátane opatrení na ekologizáciu toku Zolná, 

revitalizáciu toku Slatiny a pod.); 

 realizácia navrhovanej činnosti predpokladá výruby nezisteného počtu drevín rastúcich v 

trase navrhovaných objektov protipovodňovej ochrany - do podmienok rozhodnutia 

žiadame zapracovať podmienku, že odstránené budú iba dreviny rastúce priamo v 

priestore realizácie stavieb, a to v nevyhnutnom rozsahu, mimo hniezdneho a 

vegetačného obdobia a náhradná výsadba bude situovaná v bezprostrednej blízkosti 

upraveného toku rieky, aby došlo k náhrade pozitívneho vplyvu zelene; 

 požadujeme, aby bola ako súčasť objektov ochrany pred povodňami realizovaná (aj v 

zámere navrhovaná) nová nábrežná trasa pre peších, cyklistov atď. z centra mesta na 

sídlisko Sekier/ Môťová atď. (podľa zámeru predloženého na pripomienkovanie) - túto 

stavbu dať ako podmienku rozhodnutia pre realizáciu navrhovanej činnosti; 

 požadujeme, aby ako súčasť objektov ochrany pred povodňami boli realizované všetky 

opatrenia na zlepšenie stavu vodného toku Slatina a jeho okolia (napr. terasovité sedenie 

pri škole, úpravy profilu Slatiny na zlepšenie morfológie dna aj brehov, spriechodnenie 

migračného stupňa v Slatine atď.) - túto stavbu dať ako podmienku rozhodnutia pre 

realizáciu navrhovanej činnosti. 

Eko Poľana, občianske združenie listom zo dňa 12.06.2019 predkladá k zámeru nasledovné 

vyjadrenie: 

 Žiadame aby akýkoľvek výrub drevín v biokoridore toku Slatina a priľahlých mŕtvych 

ramien, ktoré sú predmetom vodohospodárskych úprav bol realizovaný výlučne v mimo 

nidifikačnom období hniezdenia vtáctva t.j. od 01.09.2019 do 28.02.2020 alebo obdobne 

v ďalších rokoch.  

 Taktiež požadujeme aby výrub drevín bol v teréne vyznačený zodpovedných odborným 

pracovníkom Štátnej ochrany prírody (Správa CHKO Poľana) a to tak, aby farebná 

značka bola umiestnená vo výške 1,3m na kmeni a kontrolná značka na koreňovom 

výbehu resp. tesne nad zemou pod výškou rezu každej dreviny z dôvodu spätnej kontroly. 

 Požadujeme zachovať (neodstrániť) minimálne 50% z pôvodného stavu drevín z dôvodu 

zachovania funkcie ekostability a biodiverzity biokoridoru toku Slatina. 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie po skončení lehoty na 

predkladanie stanovísk k zverejnenému zámeru navrhovanej činnosti požiadal listom zo dňa 

10.6.2019 navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica 

o predloženie doplňujúcich informácií k zámeru navrhovanej činnosti, na základe doručených 

stanovísk k predmetnému zámeru. Na základe uvedeného predložil navrhovateľ v súlade s 

§29 ods.10 zákona o posudzovaní listom zo dňa 14.06.2019 doplňujúce informácie. 

K všetkým vzneseným pripomienkam dotknutých orgánov a verejnosti navrhovateľ uviedol, 

že pripomienky sa berú na vedomie a budú rešpektované v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie. 
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OÚ Zvolen, OSŽP následne upovedomil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia 

v zmysle §33 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-ZV-OSZP-2019/007821-017 zo dňa 

18.6.2019 a stanovil lehotu 3 pracovných dní na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. 

V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia nevyjadril žiadny z účastníkov konania. 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho 

konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej 

činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu 

poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné 

prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne 

spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona 

o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, 

uvedené v prílohe  č. 10 tohto zákona.  

OÚ Zvolen, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých 

orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K zámeru bolo 

doručených celkom 10 stanovísk. Dotknutá obec, verejnosť a ani žiaden z dotknutých 

orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. 

K vzneseným pripomienkam uvedených v doručených stanoviskách k zverejnenému zámeru  

navrhovanej činnosti predložil navrhovateľ doplňujúce informácie v súlade s §29 ods.10 

zákona o posudzovaní. OÚ Zvolen, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými 

vznesenými pripomienkami a opodstatnené zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné 

zohľadniť v ďalšom konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Pripomienky 

verejnosti a dotknutých orgánov, ktoré nie sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, 

si môžu účastníci konania uplatniť v nasledujúcich povoľovacích konaniach. 

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape 

vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne 

vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia 

obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej 

posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie 

obyvateľstva v dotknutom území sa dajú eliminovať navrhnutými opatreniami na zmiernenie 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti. 

Vplyv zámeru na povodňovú ochranu okolia Slatiny vo Zvolene je pozitívny a trvalý, lebo 

zabráni vybrežovaniu najväčších aj 100-ročných povodňových vôd Slatiny. Prietokový režim 

Slatiny bude aj po realizácii projektu rovnaký ako v súčasnosti. Rovnako vplyv na režim 

podzemných vôd ani na priebeh ľadových javov nebude žiadny. Tak ako väčšina 

protipovodňových úprav na ich tokoch, protipovodňové múriky a hrádze zužujú doterajší 

povodňový retenčný priestor okolo rieky a úplne zabraňujú jej vyliatiu do okolitých 

urbanizovaných priestorov, preto spôsobia mierne zvýšenie povodňového ohrozenia 

prírodných plôch pod dolným koncom úprav – pod sútokom s Hronom a nižšie. Prevádzka 

protipovodňovej ochrany nebude zdrojom odpadových vôd a nebude znečisťovať podzemné 

ani povrchové vody. 

OÚ Zvolen, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej 

v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona 

o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní 

konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené 

záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, 

je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 

s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 

činnosti podľa osobitných predpisov. 



Rozhodnutie č.j.: OU-ZV-OSZP-2019/007821-019/Rozh             strana 
 

 

8 

8 
Upozornenie:  

Podľa §29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v 

zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen. 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia 

rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní 

podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona 

č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduard Bublinec 

vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 

98 Banská Bystrica 

2. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen 

3. Eko Poľana, Sokolská 1, 960 01 Zvolen 

Na vedomie 

4. Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen 

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 

6. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 B. Bystrica 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 96001 

Zvolen 

9. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen 

10. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen 

11. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zložky ŽP 

 

 

 


