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ROZHODNUTIE 
 

Okresný  úrad  Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  ako  vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

správy 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, v súlade s ustanovením § 60 ods.1 písm.  i)   

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), na 

základe žiadosti spoločnosti Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 

040 01 Košice o posúdenie, uvažovanou stavbou „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ide 

o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom 

konaní podľa ustanovenia § 16a vodného zákona,  rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 takto: 

 
  
Navrhovaná stavba „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ nie je činnosťou podľa  § 16 

ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné  posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného 

zákona. 

 

 

 

Odôvodnenie 
  

 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Prešov“) bola dňa 

11.01.2019 doručená žiadosť spoločnosti Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské 

námestie 4, 040 01 Košice o vydanie rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona, či uvažovanou 

stavbou „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ ide o navrhovanú činnosť podľa 

ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. OÚ Prešov listom č. OU-PO-OSZP2-

2019/07018-002/ZA zo dňa 16. 01. 2019 požiadal poverenú osobu, ktorou je Výskumný ústav 

vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH), o vydanie odborného stanoviska, či uvažovanou 

stavbou „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ ide o navrhovanú činnosť podľa 

ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a rozhodnutím č. OU-PO- OSZP2-2019/07018-

003/ZA zo dňa 16. 01. 2019 správne konanie prerušil. Odborné stanovisko VÚVH č. RD 

1329/2019 zo dňa 13.05.2019 bolo doručené na OÚ Prešov dňa 16.05.2019. 

Orgán štátnej vodnej správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného 

zákona zverejnil informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania vrátane projektovej 

dokumentácie a odborného stanoviska VÚVH na webovom sídle okresného úradu a Ministerstva 

životného prostredia SR a zároveň písomne oznámil známym účastníkom konania začatie 

konania. 
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Podľa ustanovenia § 16a ods. 8 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy písomne 

vyzve obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok k projektovej 

dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní odo dňa doručenia 

výzvy. Správny orgán vyzval obec, ktorou je Mesto Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 

Hanušovce nad Topľou na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii stavby „I/18 a I/21 

Petič – Hanušovce nad Topľou“  alebo k odbornému stanovisku VÚVH Bratislava do desiatich 

dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy.  

Mesto Hanušovce nad Topľou listom č. MsÚ-669/2019-002 zo dňa 05.06.2019, 

doručeným na OÚ Prešov dňa 11.06.2019, zaslal vyjadrenie podľa ktorého k projektovej 

dokumentácii stavby „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“, ani k odbornému stanovisku 

VÚVH Bratislava nemá pripomienky. 

Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko 

k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej 

vodnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na 

webovom sídle ministerstva (MŽP SR). Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva 

účastníkom konania. V stanovenej lehote neboli orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne 

stanoviská verejnosti.  

 

 Investorom navrhovanej stavby „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“  je 

spoločnosť Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice. 

Predloženú projektovú dokumentáciu v auguste 2018 v spoločnosti  ISPO s.r.o. Prešov, 

Slovenská 86, 080 01 Prešov, vypracoval HIP Ing. Michal Dúbravský. 

   

Podľa predloženej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby navrhovaná činnosť/stavba 

„I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 

100-00 Cesta I/18 

201-00 Most I/18 - 458 

202-00 Most I/18 - 460 

621-00 Verejné osvetlenie k.ú. Pavlovce 

622-00 Verejné osvetlenie k.ú. Hanušovce n/T 

V rámci modernizácie cestného spojenia Lipníky – Hanušovce nad Topľou je riešená 

rekonštrukcia cesty I/18 v cestnom staničení ckm 701,740 až ckm 710,900 v dĺžke 9,060 km 

smerom na Vranov nad Topľou, mimo úseku ckm  708,407 až 708,507 realizovaného pri 

rekonštrukcii mosta I/18-459.  Na predmetnom úseku  cesty  je riešená rekonštrukcia a rozšírenie 

vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, 

rekonštrukcia dvoch mostov, rekonštrukcia autobusových zastávok, úprava resp. výmena 

dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, doplnenie meteostanice 

a automatického sčítača dopravy. 
 
 

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti 

vodného hospodárstva navrhovaná stavba „I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou“ musela 

byť posúdená aj z pohľadu požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu 

k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.  

Zo záverov odborného stanoviska VÚVH zo dňa 13.05.2019 vyplýva, že boli 

identifikované predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

dotknutých útvarov povrchovej vody SKB0087 Hanušovský potok a SKB0088 Medziansky 

potok a zmeny hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1001200P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, SK2005300P Medzizrnové 
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podzemné vody Košickej kotliny a SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej 

skupiny a flyšového pásma  spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, ako 

aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných 

nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody 

SKB0087 Hanušovský potok a SKB0088 Medziansky potok na jeho ekologický stav možno 

predpokladať, že očakávané identifikované zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvarov povrchovej vody SKB0087 Hanušovský potok a SKB0088 Medziansky 

potok nebudú významné, budú mať len charakter lokálneho významu. Z uvedeného dôvodu ich 

vplyv na  dosiahnutie environmentálnych cieľov resp. zhoršovanie ekologického stavu útvarov 

povrchovej vody SKB0087 Hanušovský potok  a SKB0088 Medziansky potok sa nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani ovplyvnenie stavu dotknutých útvarov podzemnej vody 

SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, SK2005300P 

Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny a  SK2005700F Puklinové podzemné vody 

Podtatranskej skupiny a flyšového pásma. 

 

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť - stavbu „I/18 a I/21 Petič – 

Hanušovce nad Topľou“, nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV.  

 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska 

VÚVH, Okresný úrad Prešov, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

rozhodnutia. 

Poučenie 

 

 Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa 

§ 16a ods. 1 vodného zákona  nie je prípustné odvolanie.  

 Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

                                                                                                     vedúci odboru    
 

 

Doručí sa:  

 

Účastníkom konania: 

1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 

040 01 Košice 

2. Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

 

Dotknutému  orgánu: 

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP,  Nám. slobody 5, 093 28 Vranov 

nad Topľou 

 


