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09.02.2022

Naše číslo
OU-PO-OSZP2-2022/015625-002

Vybavuje/linka
Ing. Anna Mačejovská

Prešov
07. 03. 2022

Vec
Premostenie vodného toku Hažlínka, parcela číslo 938- záväzné stanovisko § 16a vodného zákona

Dňa 09. 02. 2022 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) doručená žiadosť p.
Radoslava Marcina, Hlavná 320/5, 086 14 Hažlín (ďalej len „ žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska, či sa
pred povolením činnosti vyžaduje výnimka pre stavbu „Premostenie potoka na vodnom toku Hažlínka, parcela číslo
938“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6
písm. b) 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“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom
Mihaľom - PROJEKTA, Komárov 66, 086 11 Hrabovec (ďalej len „PD“) a súhlasné stanovisko k PD Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01
Trebišov č. CS SVP OZ KE 3/2021/413 zo dňa 13. 10. 2021 (ďalej len „stanovisko SVP“).

Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný 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 a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe
údajov z PD a súhlasného stanoviska SVP pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vydáva toto

záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti a PD vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov
podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom
vodného hospodárstva, Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle
§ 16 ods. 10 vodného zákona.
Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:
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K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska bola priložená PD spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing.
Jozefom Mihaľom - PROJEKTA, Komárov 66, 086 11 Hrabovec a súhlasné stanovisko SVP k PD.

Navrhovaná činnosť rieši vybudovanie nového vjazdu šírky 3,75 m z cesty III/3215 k novému mostnému objektu,
ktorý sprístupňuje cez parcelu žiadateľa č. C 938 k rodinným domom. Bude realizovaná na parcelách číslo C
1227/1 (vlastník obec Hažlín), E 4025 a E 2059/2. Celková dĺžka navrhovaného objektu s premostením je 12,0
m. Mostný objekt bude umiestnený cez miestny potok – neupravený drobný vodný tok Hažlínka, ktorý je v tejto
časti neregulovaný. V profile Hažlín v km 5,50 je plocha povodia je 2,30 km2 s požadovaným prietokom Q100=23
m3.s-1. Pre navrhované premostenie je výpočtom podľa Pavlovského vypočítaný prietok 26,93 m3.s-1. Vodný tok
má číslo hydrologického poradia 4-30-09-078, nie je uvedený v prílohách č. 1 a č. 2 vyhlášky MŽP SR č.211/2005
Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v intraviláne obce. Založenie premostenia je na betónových pásových
základoch, do ktorého sú opreté betónové oporné steny. Mostovka je uložená na oporných stenách, ktoré sú ukončené
železobetónovou hlavicou. Premostenie toku bude vykonávané v čase od 04/2022 do 06/2022, keď na potoku
nehrozia povodne. Osadenie a samotný výkop pre základy oporných stien premostenia sa budú vykonávať mimo
vodného toku potoka. Po realizácii vjazdu bude dno potoka naďalej zachované v prirodzenom stave.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona: orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez
odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha
činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom.

Z dôvodu, že pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej rozsah a spôsob realizácie,
nie je predpoklad zmeny ekologického stavu ani ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody, podobne ako
aj vlastností útvaru podzemnej vody, orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že jej povaha si nevyžaduje
posúdenie odborným stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona: je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Keďže zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa na navrhovanú činnosť nebude vyžadovať výnimka v zmysle § 16
ods. 10 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy konštatoval, že žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie
konania o povolení činnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PO-OSZP2-2022/015625-002

Radoslav Marcin, Hlavná 320/5, Hažlín, Bardejov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R.
Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0028799/2022

Vec: Premostenie vodného toku Hažlínka, parcela číslo 938- záväzné stanovisko § 16a vodného zákona

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 11.03.2022 
08:09

Benko Miroslav, PaedDr., 
MBA vedúci OU-PO-

OSZP vedúci odboru Nie   
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