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Vec 

Petícia „Priemysel nepatrí do LESA – Ochráňme si našu VODU“ – oznámenie výsledku vybavenia 

petície 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 

5. decembra 2019 doručená petícia iniciatívy občanov obcí Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie 

(ďalej len „iniciatíva občanov“) s názvom „Priemysel nepatrí do LESA – Ochráňme si našu 

VODU“, v ktorej ste uvedený ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. 

Iniciatíva občanov touto petíciou vyzýva príslušné inštitúcie k zabezpečeniu ochrany zdrojov 

pitnej vody v katastrálnom území obce Podhradie v okrese Prievidza a žiada, aby vláda SR zvážila 

vyhlásenie predmetnej lokality za chránenú vodohospodársku oblasť. K petícii bolo priložených 

313 podpisových hárkov a 52 hárkov so zoznamom osôb, ktorí petíciu podporili v elektronickej 

podobe. 

V sprievodnom liste uvádzate, že prvý cieľ petície, a to zastavenie výstavby zariadenia 

obaľovačky asfaltových zmesí v danej lokalite, sa po vzájomnej komunikácii medzi iniciatívou 

občanov a spoločnosťou, ktorá tento investičný zámer plánovala, podarilo vybaviť k spokojnosti 

podporovateľov petície a daná výstavba bola zrušená. Z uvedených dôvodov sa k tejto časti petície 

ďalej nebudeme vyjadrovať. 

K časti petície, v ktorej iniciatíva občanov žiada MŽP SR o zabezpečenie lepšej ochrany 

zdrojov pitnej vody v predmetnej lokalite, na základe posúdenia obsahu petície a na základe 

stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru MŽP SR, a to sekcie vôd, Vám zasielame 

nasledovné vyrozumenie. 

MŽP SR zabezpečuje legislatívnu ochranu vodárenských zdrojov a pravidelne vypracúva 

aktualizácie 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 „zákon o vodách“) s platnosťou pre celú Slovenskú republiku. 

Vodárenskými zdrojmi podľa § 7 ods. 1 zákona o vodách sú vody v útvaroch povrchových 

vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na 
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zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel 

v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave. Vodárenské zdroje 

majú vymedzené ochranné pásmo I. stupňa na ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu 

vôd alebo záchytného zariadenia. Ak toto pásmo nezabezpečuje ochranu zdroja v dostatočnej 

miere, určí sa ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu zdroja pred ohrozením zo 

vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy 

určiť aj ochranné pásmo III. stupňa. Návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja je 

povinný podať ten, kto má povolenie na odber vody, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber 

vody z vodárenského zdroja. 

V súvislosti s vyššie uvedeným, ak máte dojem, že vodárenský zdroj, ktorý slúži na 

zásobovanie obyvateľstva v okrese Prievidza nie je v súčasnosti dostatočne chránený, odporúčame 

Vám obrátiť sa so svojou požiadavkou na toho, kto má povolenie na odber vody z vodárenského 

zdroja pre obce Podhradie a Lehota pod Vtáčnikom. 

Ďalej, čo sa týka žiadosti o vyhlásenie predmetnej lokality za chránenú vodohospodársku 

oblasť (CHVO), ktorá je podľa zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“) 

definovaná ako významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, 

na ktorých sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných 

vôd, uvádzame nasledovné. 

 Sekcia vôd MŽP SR v súčasnosti pracuje na digitalizácii hraníc CHVO, ktorej výsledkom 

bude do roku 2021 vypracovaný geografický informačný systém území CHVO a do tejto doby sa 

neplánuje predložiť žiaden návrh na zaradenie ďalšej novej lokality do zoznamu CHVO. 

Prehodnotenie, resp. rozšírenie oblastí vhodných na vyhlásenie za CHVO v budúcnosti 

nevylučujeme, avšak procesu vyhlásenia oblasti za CHVO predchádza odborné posúdenie, ktoré 

obsahuje napríklad podrobný hydrogeologický prieskum, vyhodnotenie prírodných, klimatických, 

geologických, pôdnych, lesohospodárskych a ďalších faktorov vplývajúcich na tvorbu a obeh 

podzemných vôd. 

Sekcia vôd v súčasnej dobe priebežne vyhodnocuje druhý cyklus Vodného plánu Slovenska, 

ako strategického dokumentu zabezpečujúceho ochranu a dobrý stav vodných ekosystémov 

a trvalo udržateľné a spravodlivé užívanie vôd, t. j. ciele vodnej politiky Slovenskej republiky. 

Zároveň sa pripravuje tretí cyklus Vodného plánu Slovenska smerujúci k jeho aktualizácii, ktorý 

bude obsahovať aj register chránených území. V zmysle § 14 ods. 3 zákona o vodách sa Vodný 

plán Slovenska aktualizuje každých šesť rokov od jeho prvého schválenia. 

V súvislosti s vyššie uvedeným uvádzame, že ak sa v budúcnosti ukáže, že z dôvodu 

účinnejšej ochrany povrchových a podzemných vôd vyplynie požiadavka zaradiť predmetnú 

lokalitu medzi chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (CHVO), môže byť takéto územie 

vyhlásené a zapísané až po dôkladnom odbornom a legislatívnom procese tak, aby boli dodržané 

podmienky podľa zákona č. 305/2018 Z. z. Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu vo vzťahu 

k zákonu č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za zodpovedanú. 

 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 
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