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Workshop k príprave VPS – máj 2021 



Transpozícia čl. 4.7 RSV do § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona 



Projekty priamo súvisiace s vodným hospodárstvom 

 

• ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto vodného toku 

• na ochranu pred povodňami 

• na akumuláciu a zdržiavanie vôd (priehrady, vodné nádrže, rybníky, 

hate, hrádze) 

• stavby na využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku, 

vodné elektrárne 

• hydromelioračné stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a 

na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou 

• stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných 

vodných útvaroch 

 



Projekty priamo súvisiace s vodným hospodárstvom 

 

• stavby umožňujúce využívanie vôd na hromadnú rekreáciu a vodné 

športy (lodenice, prístavné bazény, areály vodných športov) 

• odbery podzemnej vody (Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemnej 

vody) 

• odkrytie hladiny PzV v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných 

nevyhradených nerastov 

• obnovenie existujúcich povolení, ak by obnovené povolenie mohlo 

spôsobiť zhoršenie stavu (napr. odber PzV) 

 



Projekty na rozvoj/budovanie infraštruktúry 

 

projekty na rozvoj/budovanie infraštruktúry: 

-  cestnej (diaľnice, rýchlostné cesty, cestné komunikácie, mosty) 

 s predpokladaným vplyvom na vodný útvar 

-   železničnej (modernizácia železničnej trate) s predpokladaným vplyvom 

 na vodný útvar 

-   vodnej (prístavy, plavebné dráhy) 

- ostatné líniové stavby (okrem výstavby verejných vodovodov                  

 a  verejných kanalizácií, vodovodných  a kanalizačných prípojok), ak 

 križujú vodné toky  



 

Iné projekty 

 

• projekty, u ktorých ako súčasť projektovej žiadosti o finančnú podporu 

z  fondov Európskej únie sa vyžaduje posúdenie vplyvu projektu na stav 

vodných útvarov 

• projekty, u ktorých došlo vo vyššom stupni projektovej dokumentácie 

k zmene/úprave technického riešenia navrhovaných častí 

stavby/stavebných objektov, ktoré môže ovplyvniť stav dotknutých 

vodných útvarov  

 



 

 

• projekty údržby vodných stavieb, ak sa navrhujú na obnovenie 
podmienok, ktoré existovali pred mnohými rokmi 

 

• projekty týkajúce sa čistenia a odvádzania odpadových vôd, ak 
recipientom je útvar povrchovej vody klasifikovaný vo veľmi dobrom 
ekologickom stave  

 



 

 

Do marca 2018 OŠVS postupovali podľa materiálu Postupy                    

pre posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa článku 4.7 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa 

ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky 

• Primárne posúdenie 

• Následné posúdenie 

 

Súčasť vyjadrenia OŠVS podľa § 28 vodného zákona 

 

 



Marec 2018 – novela vodného zákona - nový postup OŠVS  

 podľa § 16a 

 

• Pôsobnosť OŠVS – okresný úrad v sídle kraja 

  

• Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1, či ide o navrhovanú činnosť 

• Rozhodnutie podľa § 16a ods. 14, či sú splnené body 1 až 4                 

§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona 



Časové obdobie použitia § 16a vodného zákona 
 

• Pred začatím územného konania (pred vydaním vyjadrenia 

podľa § 28 VZ) 

 

• Pred začatím stavebného konania, ak posúdenie nebolo 

vykonané pred územným konaním alebo počas neho 

 

• Pred povolením činnosti podľa § 23 VZ, prípadne  

pred povolením banskej činnosti 



 

Od roku 2015 sa uskutočnilo u 10 projektov následné posúdenie alebo konanie podľa       
§ 16a   s vydaním rozhodnutia podľa § 16a ods. 14, z toho 8 úspešných (udelená výnimka 
z environmentálnych cieľov) 

 

• MVE Dolná Lehota 

• MVE Žiar nad Hronom 

• Zvolen, úprava toku Nerestnica 

• Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka 

• Nová Ves nad Žitavou – Žitava, protipovodňová ochrana 

• Prenčov – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana 

• Protipovodňová ochrana obce Kalša 

• Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou 

 

• VN Tichý Potok – zrušené v odvolacom konaní 

• MVE Smrečianka – zrušené v odvolacom konaní a vrátené na nové prejednanie 
 

 

 

 



Príklady z praxe: 

• nesprávne uplatnené konanie podľa § 16a vodného zákona 

pre niektoré projekty (samoobslužná ČSPH v centre obce, technická 

infraštruktúra pre výstavbu IBV, výstavba objektu pre šoférov v existujúcom 

logistickom centre........) 

 

• v stavebnom konaní o povolení miestnej komunikácie  účastník 

konania žiada o posúdenie podľa čl. 4.7 RSV 

 

  

Príprava novej legislatívy 

 


