
                                               

odbor starostlivosti o životné prostredie 
                                                                                    oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek  

                                                                                                                 životného prostredia kraja                                                        
                                                                                                                       Námestie mieru 3, 080 01  Prešov  

Číslo: OU-PO-OSZP2-2019/0033077-007/PJ                                                 V Prešove  18. 10. 2019   

 

 

 

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 Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „vodný zákon“),  na základe žiadosti Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 

(ďalej len „SÚC PSK“) č. SÚCPSK-KZ/2084/2019 zo dňa 19.06.2019 o vydanie rozhodnutia 

podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona pre stavbu „III/3440 Prešov – most cez Sekčov                            

(ul. Solivarská)“ po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 16a vodného zákona, 

v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 16a ods. 1 vodného zákona takto: 
 

Navrhovaná činnosť „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ nie je činnosťou 

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

činnosti 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 bola dňa 19.06.2019 doručená žiadosť 

SÚC PSK č. SÚCPSK-KZ/2084/2019 zo dňa 19.06.2019 o posúdenie stavby „III/3440 Prešov – 

most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ podľa § 16a ods. 1 vodného zákona. Orgán štátnej vodnej 

správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona, požiadal listom                         

č. OU-PO-OSZP2-2019/033077-002/PJ zo dňa 20.06.2019 poverenú osobu – Výskumný ústav 

vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len „VÚVH 

Bratislava“) o vydanie odborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona a podľa ustanovenia § 16a ods. 3 vodného zákona 

rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2019/033077-003/PJ zo dňa 20.06.2019 konanie prerušil. 

 

 Odborné stanovisko VÚVH Bratislava č. RD2866/2019 bolo tunajšiemu úradu doručené 

dňa 11.09.2019. 
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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 Bratislava na webovom sídle Okresného úradu 

Prešov a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zároveň oznámil písomne 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania. Známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom určil správny orgán lehotu 10 dní od doručenia oznámenia o začatí 

konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo k odbornému stanovisku. 

V stanovenej lehote zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli správnemu orgánu 

doručené žiadne stanoviská.   

 

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. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva 

účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli orgánu štátnej vodnej správy 

doručené žiadne stanoviská.  

 

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 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov na zaslanie pripomienok 

k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti „III/3440 Prešov – most cez Sekčov                            

(ul. Solivarská)“ alebo k odbornému stanovisku VÚVH Bratislava do 10 dní odo dňa doručenia 

oznámenia a výzvy. V stanovenej lehote zo strany Mesta Prešov nebolo orgánu štátnej vodnej 

doručené žiadne stanovisko.  

 

 Predmetom riešenia navrhovanej činnosti „III/3440 Prešov – most cez Sekčov                            

(ul. Solivarská)“ je rekonštrukcia cesty č. III/3440, mosta cez rieku Sekčov a návrhu priesečných 

križovatiek (ul. Solivarská – ul. Švábska – ul. Arm. gen Svobodu; ul. Solivarská – Ku škáre – 

napojenie OC Tesco), nachádzajúcich sa v k.ú. Prešov a k.ú. Solivar. 

 

Predmetný úsek medzi križovatkami (Východná – Solivarská a Solivarská – Švábska –                   

Arm. generála Svobodu), cesty č. III/3440 (ul. Solivarská), ktorá tvorí radiálu základného 

komunikačného systému a miestnych komunikácií (ul. Švábska, ul. Arm. generála Svobodu),                  

sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Prešov a mestskej časti Solivar. Územie                        

má mierne zvlnený charakter. 
 

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

vodného hospodárstva navrhovaná stavba „III/3440 Prešov – most cez Sekčov                            

(ul. Solivarská)“ musela byť posúdená z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice 

o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.  

 Lokalita navrhovanej činnosti „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“                           

je situovaná v čiastkovom povodí Hornádu. Vo vzťahu k článku 4.7 Rámcovej smernice o vode 

ide o posúdenie vplyvu uvedenej stavby na dva vodné útvary, a to útvar povrchovej vody 

SKH0020 Sekčov, útvar podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001200P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a  útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny. 

 

Posúdenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby „III/3440 

Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ sa vzťahuje na obdobie výstavby, po jej ukončení                 

ako aj na obdobie počas jej prevádzky.   
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 Na základe odborného posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie navrhovanej činnosti „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“, v rámci 

ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

dotknutého útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov, spôsobené realizáciou predmetnej 

činnosti, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich 

a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKH0020 Sekčov na jeho ekologický stav možno predpokladať, že predmetná 

navrhovaná činnosť „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ ani počas výstavby      

a po jej ukončení, ani počas prevádzky nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) 

charakteristiky útvaru povrchovej vody SKH0020 Sekčov,  ani na ostatné prvky kvality 

vstupujúce do hodnotenia jeho ekologického stavu a nebude brániť dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. Vplyv realizácie projektu  na zmenu hladiny 

dotknutého útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001200P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a  útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny sa nepredpokladá.  

Na základe uvedených predpokladov projekt „III/3440 Prešov – most cez Sekčov                             

(ul. Solivarská)“ nie je potrebné posúdiť podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1. až 4. vodného 

zákona a žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej 

činnosti.   

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska 

VÚVH Bratislava, rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 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. SÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov                                               

2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

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

 

Dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov 

 


