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Vec
„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie, LESY SR š.p.“ – záväzné stanovisko
podľa § 16a vodného zákona

Dňa 09.09.2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „OÚ TN“)
doručená žiadosť štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38,
Trenčín, IČO: 36038351 (ďalej aj „žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a 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
(ďalej len „vodný zákon“) pre stavbu /činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ
Považie, LESY SR š.p.“.
Realizácia stavebnej úpravy bude vykonaná na drobnom vodnom toku (ďalej len „DVT“) Poloma (Svetlý),
identifikátor toku číslo 4-21-09-1954, k.ú. Nová Bošáca, parc.č. KN-C 6704/1 a 6704/2.
Investorom je žiadateľ - LESY Slovenskej republiky, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín.

OÚ TN ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva
k navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácii stavby
„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie, LESY SR š.p.“

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

Pre navrhovanú činnosť/stavbu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie, LESY
SR š.p.“ sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6
písm. b) vodného zákona.

Predložená projektová dokumentácia stavby „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ
Považie, LESY SR š.p.“, ktorú vypracoval v júli 2022 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Michal Hríb, PhD.
(1272*A2), Vodales s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen, rieši úpravu DVT Poloma (Svetlý) v k. ú. Nová Bošáca
v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Charakteristika stavebnej úpravy Poloma (Svetlý):
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Dĺžka úpravy na toku: 1005 m
Nadmorská výška úpravy: 392,00-405,00 m n. m.
Výmera povodia: 2,015 km2
Prietokové množstvo Q100: 8,47 m3.s-1
Výška vodných prahov: max. 0,19 m
Šírka dna: 2,0 m
Šírka brehov v korune: 4,5 m
Sklony brehov : 1:1,5
Max. výška vody: 0,5 m
Výška pre plaviace predmety: 0,5 m
Akumulácia vody: 12 m3.

DVT Poloma (Svetlý) je horská bystrina s neutrálnym rozkolísaným vodným režimom, do ktorého sa sústreďujú
povrchové vody z lesnatého povodia so strmými svahmi, flyšovým podložím a početnými bočnými dolinami.
Opatrenia sú navrhnuté v hornom pstruhovom pásme. Súbežne s potokom vedie lesná odvozná cesta. Potok po
povodniach poškodil svahy telesa lesnej cesty, ktoré tvoria svah koryta toku, na koryte boli rozpadnuté a odplavené
vtokové a výtokové čelá priepustov, vznikli početné nátrže svahov tokov s veľkou eróziou pôdy. Na dne toku sa
prehĺbili ryhy, vznikli náplavy štrkov a konárov, ktoré bránia prevedeniu prietokového množstva Q100 v koryte.
Súčasný stav toku a jeho koryta je technicky nevyhovujúci, nakoľko:
- brehové nátrže spôsobujú extrémnu eróziu a transport štrku
- prehlbovanie ryhy na dne uvoľňuje balvany počas prívalových búrok a znižuje hladinu podzemnej vody v okolitých
svahoch ochranného lesa
- flyšové sedimenty vyplnili celý odtokový priestor starého koryta s náletovými drevinami.

Technický stav dna toku neumožňuje sústredenie zostatkového prietoku v čase sucha a bráni migrácii rýb do horných
častí povodia. Odstránenie technických a ekologických nedostatkov, tzn. zlepšenie podmienok pre prevedenie
prietoku Q100 spočíva v drobných stavebných úpravách:
- odstránení krovia, zbytkov po lesnej ťažbe a vegetácie zo zátopovej plochy
- odkopaní, priečnom prehodení a rozprestretí, deponovaní sedimentov zo starého koryta a umiestnení na vyrovnanie
okolitého terénu
- očistení, doplnení a rekonštrukcii poškodených pásov a nových drevených nízkych prahov do 19cm
- osadení nových vtokových a výtokových kamennobetónových čiel a nových rúrových priepustov s väčším
priemerom
- umiestnení informačnej tabule o význame toku a okolitého lesného prostredia
- akumulácii vody priečnymi drevenými objektami a oživenými násypmi.
Očakáva sa, že navrhnuté drobné opatrenia na toku stabilizujú dno toku tak, aby koryto previedlo prietokové
množstvo Q100 a neboli prekážkou v migrácii živočíchov na DVT, najmä pstruha potočného.
Cestné existujúce rúrové priepusty DN 800 mm budú nahradené za rúrové priepusty HDPE DN 1000 mm. Existujúce
kamennobetónové čelá budú zbúrané a nahradené novými kamennobetónovými čelami, materiál z vybúraných čiel
bude použitý na spevnenie vodného toku.
Vodný tok Poloma je ľavostranným prítokom Predpolomského potoka, ktorý je vodohospodársky významným
vodným tokom podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005, Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
Realizácia stavebnej úpravy bude vykonaná na DVT Poloma (Svetlý), identif. toku č. 4-21-09-1954, parc.č. KN-C
6704/1 a 6704/2 (plocha 98 m2) a OZ Považie je správcom DVT Poloma a uvedených parciel.

V minulosti ste požiadali OÚ TN ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy (žiadosť doručená dňa
05.08.2020) o vydanie rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Zlepšenie vodného
hospodárstva v lesoch OZ Trenčín, LESY SR, š.p.“ v k. ú. Ľuborča, Horná Súča a Nová Bošáca je činnosťou podľa
§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona,
rozhodol OÚ TN (rozhodnutie č. OU-TN-OSZP2-2021/004036-008 zo dňa 09.03.2021), podľa ustanovenia § 16a
ods. 1 vodného zákona tak, že navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Trenčín, LESY
SR, š.p.“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
V PD na uskutočnenie stavby „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Trenčín, LESY SR, š.p.“ boli zahrnuté
stavebné úpravy na DVT Poloma (Svetlý), ale aj na DVT Ľuborča, k.ú. Ľuborča a k.ú. Horná Súča. Z dôvodu
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nevysporiadaných vlastníckych vzťahov na DVT Ľuborča pristúpil žiadateľ k vypracovaniu novej PD, ktorá rieši len
DVT Poloma (Svetlý). Zároveň sa zmenila organizačná zložka žiadateľa LESY SR, š.p. z OZ Trenčín na OZ Považie.
Pred vydaním rozhodnutia č. OU-TN-OSZP2-2021/004036-008 zo dňa 09.03.2021 požiadal OÚ TN o vydanie
odborného stanoviska VÚVH v Bratislave. VÚVH v odbornom stanovisku č. RD 86/2021 zo dňa 13.01.2021 uvádza,
že na základe predpokladov uvedených v predmetnom stanovisku nie je potrebné navrhovanú činnosť/stavbu podľa
článku 4.7 RSV posudzovať.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu,
musí byť navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, LESY SR, š. p.“ riešená aj
vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v
znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.
Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti
nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého
ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k
neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu
stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych
vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodarí
zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných
rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak
sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.
Nakoľko zmena v PD navrhovanej činnosti/stavbe nemá rozsiahly charakter, ale spočíva iba vo vyňatí DVT Ľuborča,
v k.ú. Ľuborča a k.ú. Horná Súča a rieši iba samotný DVT Poloma (Svetlý), OÚ TN nežiadal opätovne VÚVH o
stanovisko, ale vychádzal z už vydaného odborného stanoviska č. RD 86/2021 zo dňa 13.01.2021.
V minulosti bolo k predmetnej činnosti/stavbe vydané rozhodnutie, ale novelou vodného zákona, ktorá nadobudla
účinnosť 01.01.2022 došlo k zmene ustanovenia § 16a a ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť
k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. písm. b), je povinný pred jej povolením požiadať orgán
štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska.

Na základe predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku
VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, LESY
SR, š. p.“, v k. ú. Nová Bošáca z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného
zákona na zmenu úrovne hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Realizáciou navrhovanej
činnosti nedôjde ani k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody alebo podzemnej vody dôsledkom nových zmien
fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvaru podzemnej vody za predpokladu
rešpektovania záverov odborného stanoviska VÚVH. Preto nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z
environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

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 pre činnosť 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.
Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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podľa § 16a vodného zákona
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