
                                               

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

                                                                                                                 životného prostredia kraja                                                        
                                                                                                                       Námestie mieru 3, 080 01  Prešov  

Číslo: OU-PO-OSZP2-2019/019989-007/PJ                                                   V Prešove  01. 07. 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 Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov č. 44-001/2019 zo dňa 26.03.2019 o vydanie rozhodnutia podľa 

§ 16a ods. 1 vodného zákona pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 

Krušinec“, 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 ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto: 

 
  
Navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“                           
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 01.04.2019 doručená žiadosť 

Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov                      

č. 44-001/2019 zo dňa 26.03.2019 o posúdenie stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584                 

č. 3584-001 Krušinec“ 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-

OSZP2-2019/019989-002/PJ zo dňa 05. 06. 2019  poverenú osobu – Výskumný ústav vodného 

hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len „poverená osoba“) 

o vydanie odborného stanoviska, ktoré bude podkladom  pre rozhodnutie  podľa ustanovenia § 

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

rozhodnutím OU-PO-OSZP2-2019/019989-003/PJ zo dňa 05.06.2019 prerušil. 

 

 Odborné stanovisko poverenej osoby č. RD1856/2019 bolo tunajšiemu úradu doručené 

dňa 07.06.2019. 

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 poverenej osoby 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. 
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V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov 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 neboli zo strany verejnosti 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 Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Stropkov a Mesto Stropkov, 

Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov na zaslanie pripomienok. V stanovenej lehote zo strany Mesta 

Stropkov nebolo zaslané žiadne stanovisko. Obec Krušinec, listom doručeným v stanovenej 

lehote dňa 01.07.2019, vzniesla námietku občana Stanislava Lapčáka, Krušinec 25, podanú ústne 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  24.06.2019, podľa ktorej pán Lapčák nesúhlasí 

s umiestnením mostného objektu, ktorého vtoková časť je navrhnutá vedľa jestvujúceho mosta na 

súkromných pozemkoch a navrhuje výstavbu mosta realizovať na mieste pôvodného mosta. 

Orgán štátnej vodnej správy uvádza, že vznesenú námietku je potrebnú si uplatniť v rámci 

územného a následne stavebného konania z dôvodu, že Okresný úrad Prešov nie je povoľujúcim 

orgánom štátnej správy pre navrhovanú stavbu. 

 

 Predmetom riešenia navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584                 

č. 3584-001 Krušinec“  je rekonštrukcia mostného objektu  č. 3584-001 Krušinec na ceste č. 

III/3584, ktorý premosťuje vodný tok Chotčianka, výstavbou nového mostného objektu vedľa 

existujúceho mosta, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave. Existujúci most bude  po  výstavbe 

nového mostného objektu zbúraný. 

 Osadením nového mosta vedľa jestvujúceho mosta dôjde aj k pretrasovaniu časti cesty č. 

III/3584. Dĺžka úpravy mosta je v dĺžke 193,83 m. Úprava cesty zahŕňa šírkovú úpravu kategórie, 

odbočovacie a pripájacie pruhy, odvodnenia a osadenia zvodidiel. Realizáciou navrhovaného 

technického riešenia sa docieli nielen plynulá a bezpečná doprava, ale sa zvýši aj kvalita 

životného prostredia. 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je aj prečistenie koryta 

Chotčianky a ochrana spodnej stavby mosta a svahov ťažkým kamenným záhozom.  

Stavba je členená na tieto stavebné objekty: 

SO-01 Cesta III/3584 

SO 02 Most 3584-001 Krušinec 

SO 03 Preložka nadzemného vedenia Slovak Telekom 

SO 04 Preložka verejného osvetlenia 

 

Stručný popis stavebných objektov:  

 

 „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“ rieši rekonštrukciu 

mostného objektu č. 3584-001 Krušinec nad potokom, výstavbou nového mostného objektu. 

Záujmové územie sa nachádza v Prešovskom kraji, na štátnych cestách II/575 a III/3584 v okrese 

Stropkov, k.ú. Krušinec a k.ú. Stropkov.  Osadením mosta vedľa jestvujúceho mosta dôjde k 

pretrasovaniu časti cesty III/3584. Dĺžka úpravy mosta je 193,83 m a zahŕňa: šírkovú úpravu 

kategórie, odbočovacie a pripájacie pruhy, odvodnenia a osadenia zvodidiel. Realizáciou 
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navrhovaného technického riešenia sa docieli nielen plynulá a bezpečná doprava, ale sa zvýši aj 

kvalita životného prostredia. 

 SO-01 Cesta III/3584 rieši výstavbu a rekonštrukciu cesty III. triedy, ktorá prechádza 

katastrálnym územím Stropkov a Krušinec. Celková dĺžka novej a rekonštruovanej cesty                         

č. III/3584 je 193,83m. Rekonštrukcia začína v križovatke s cestou č. II/575. Súčasťou 

rekonštrukcie je vybudovanie zastávkových pruhov a nástupíšť na jestvujúcich autobusových 

zastávkach na ceste II/575. Cesta č. III/3584 je navrhnutá ako dvojpruhová, so šírkou jazdného 

pruhu 3 m. V celej dĺžke trasy je po ľavej strane navrhnutý chodník pre peších šírky 2 m, ktorý   

je napojený na existujúci chodník v smere do Stropkova. Cesta č. III/3584, na ktorej je mostný 

objekt č.3584-001 je jediným prístupom do obce Krušinec.  

 SO-03 Preložka nadzemného vedenia rieši preložku existujúceho nadzemného vedenia                                        

v správe Slovak Telekom, a.s., ktoré je v kolízií s navrhovanou úpravou cesty č. III/3584                               

v súvislosti s rekonštrukciou mosta Krušinec. Existujúce stĺpy telefónneho vedenia sa v kolíznom 

úseku nahradia novými stĺpmi osadenými mimo navrhovaný chodník. Existujúce nadzemné 

telefónne vedenie sa preloží (bez prerušenia vedenia) po osadení nových stĺpoch mimo kolízny 

úsek z pôvodných na nové stĺpy. Pôvodné telefónne stĺpy sa zdemontujú.  Pred začatím zemných 

prác je potrebné zaistiť vytýčenie a vyznačenie terajších inžinierskych sietí. 

 SO 04 Preložka verejného osvetlenia 

Výstavbou navrhovaného chodníka, cesty a mosta dôjde ku kolízii s existujúcim nadzemným 

vedením verejného osvetlenia. Dôjde k demontáži existujúceho nadzemného vedenia verejného 

osvetlenia v kolíznom úseku. Nadzemný rozvod sa nahradí podzemným rozvodom verejného 

osvetlenia a taktiež sa osvetlí križovatka ciest č. III/3584 a č. II/575. V blízkosti križovatky                     

sa nachádza navrhovaný priechod pre chodcov, ktorý bude taktiež osvetlený pre zvýšenie 

bezpečnosti chodcov. Nové osvetlenie je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 

13201-2. 

 

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

vodného hospodárstva navrhovaná stavba „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 

Krušinec“ 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 stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 

Krušinec“ je situovaná v čiastkovom povodí Bodrogu. Vo vzťahu k článku 4.7 RSV ide 

o posúdenie vplyvu uvedenej stavby na dva vodné útvary, a to útvar povrchovej vody SKB0009 

Chotčianka a útvar podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001400P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy a  útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma.  

   

Posúdenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby 

„Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“  sa vzťahuje na obdobie 

výstavby, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky. 

 Na základe odborného posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie navrhovanej stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“, 

v rámci ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

dotknutého útvaru povrchovej vody SKB0009 Chotčianka a útvaru podzemnej vody kvartérnych 

sedimentov SK1001400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy a  útvar 

podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej 

skupiny a flyšového pásma, spôsobené realizáciou predmetnej činnosti, ako aj na základe 

posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien 

fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0009 Chotčianka 
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na jeho ekologický stav možno predpokladať, že predmetná navrhovaná stavba „Rekonštrukcia 

mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec“ , ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas 

prevádzky nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru 

povrchovej vody SKB0009 Chotčianka, 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 SK1001400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov 

Ondavy a  útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005700F Puklinové podzemné 

vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma ako celku sa nepredpokladá.  

Na základe uvedených predpokladov projekt „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-

001 Krušinec“ 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 

poverenej osoby 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. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 

2. Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Stropkov,  

3. Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov 

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

 

Dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 51/26,                             

091 01 Stropkov 

 


