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Vec 

„Likvidácia štrkoviska Pažite“   - vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a   vodného zákona  - 

rozšírenie posúdenia druhov odpadov 

 

Dňa 9. 02. 2022   bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  (ďalej len „OÚ 

Trenčín“)   doručená  žiadosť spoločnosti  ÚTES 2, s r. o. so sídlom  Slavnica 99 (ďalej len 

žiadateľ)  o posúdenie rozšíreného  rozsahu  druhov odpadov, ktoré budú použité na zasypávanie 

odkrytých podzemných vôd  - štrkoviska Pažite,  na parcele  č. KN-E 4346/6  v k. ú. Dubnica 

nad Váhom.  Posúdenie je potrebné  v zmysle výzvy  Okresného úradu Ilava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie  č. OU-IL-OSŽP-2022/000365-068 zo dňa 03. 02. 2022 a   

rozhodnutia o prerušení   zisťovacieho konania  o posúdení vplyvov zmeny navrhovanej činnosti  

„Likvidácia štrkoviska Pažite“   podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). 

 

 

Plán likvidácie štrkoviska Pažite bol posúdený podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „vodný zákon“). Výsledkom posúdenia bolo rozhodnutie  vydané Okresným úradom Trenčín 

č. OU-TN-OSZP2-2020/012884-008 zo dňa 12. 10. 2020, že navrhovaná činnosť  nie je 

činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

V predloženom pláne likvidácie  pre konanie podľa § 16a vodného zákona  boli  uvedené  ako 

zásypový materiál odpady z kategórie „O“: 

-  17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené  

    v 17 01 06 

-   17 05 04  zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03 

-   17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

 

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela vodného zákona, podľa ktorej sa zmenil aj postup 

posudzovania  navrhovaných činností podľa § 16a vodného zákona.  Po predložení žiadosti a   

projektovej dokumentácie činnosti ,   orgán štátnej vodnej správy v sídle kraja  vydá  záväzné 

stanovisko  podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka 

z environmentálnych cieľov  podľa § 16 ods. 6 písm. b. 
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Dňa  15. 02. 2022 bola na OÚ Trenčín doručená doplnená žiadosť  spoločnosti ÚTES 2, s. r. o. 

o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a vodného zákona spolu s „Doplnkom č. 1“  k „Plánu 

likvidácie štrkoviska Pažite“.   Podľa  žiadosti aj Doplnku č. 1 pri likvidácii štrkoviska sa 

navrhuje použitie nasledovných druhov odpadov: 

 

-  17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené  

    v 17 01 06 

-   17 05 04  zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03 

-   17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

ktoré boli doplnené o odpady:  

-   01 04 08   odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 

-   01 04 09   odpadový piesok a  íly 

-   17 01 03    škridly a obkladový materiál a keramika. 

 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie  štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja  ako  príslušný orgán štátnej vodnej správy v 

zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i)  vodného   zákona vydáva k predloženému  Doplnku č. 1 

„Plánu likvidácie štrkoviska Pažite“  na pozemku KN-C č. 4346/6 v k. ú. Dubnica nad Váhom  

záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1  vodného zákona:  

 

Plán likvidácie štrkoviska Pažite bol posúdený podľa § 16a ods. 1 vodného zákona  v roku 2020. 

Podkladom pre vydanie   rozhodnutia podľa 16a ods. 1 vodného zákona bolo odborné stanovisko  

poverenej osoby – Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH“). VÚVH  

v odbornom stanovisku z júla 2020  posúdil vzťah navrhovanej činnosti k dotknutým útvarom  

povrchovej a podzemnej vody so záverom, že  vplyv realizácie navrhovanej činnosti z hľadiska 

požiadaviek  článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  v znení 

neskorších predpisov, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvarov podzemnej vody 

SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho 

prítokov a SK2001800F  Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma 

a podtatranskej skupiny sa nepredpokladá.  

V zmysle záverov odborného stanoviska  vydal  OÚ Trenčín   rozhodnutie  č. OU-TN-OSZP2-

2020/012884-008 zo dňa 12. 10. 2020, že navrhovaná činnosť  nie je činnosťou podľa §16 ods. 6 

písm. b) vodného zákona.  

 Nakoľko  predložený Doplnok č. 1 k Plánu likvidácie štrkoviska Pažite  len rozširuje rozsah 

použitých odpadov  a spôsob likvidácie štrkoviska zostal nezmenený,  vplyv navrhovanej 

činnosti z hľadiska požiadaviek článku 4.7  rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného 

zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody sa nepredpokladá.  Rozšírením 

druhov odpadov nedôjde k zhoršeniu stavu útvarov  povrchovej vody SK1000500P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK2001800F  

Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma.   

 

 

Na základe vyššie uvedeného pre navrhovanú činnosť „Likvidácia štrkoviska Pažite“     nie 

je  pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov  podľa § 16 ods. 

6 písm. b)  vodného zákona.  
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Podľa § 73 ods. 21  vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom 

k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie 

nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti. Záväzné 

stanovisko podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. 

 

 

      

 

                                                                                                Ing. Jana Hurajová  

                                                                                                  vedúca odboru            

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


