OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov
__________________________________________________________________________________________

Číslo: OU-TV-OSZP-2016/000849-025

Trebišov 01.03.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní”) po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti
Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do
preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných
katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4;
Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov,
navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211,
IČO: 35860839 takto rozhodol:
Navrhovaná zmena činnosti: „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie
vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a
katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č.
5 412 055 001 na území mesta Trebišov“, navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik,
Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839, umiestnená v Košickom kraji,
v okrese Trebišov, na pozemkoch parc. 5035, 5037 v katastrálnom území Trebišov,
sa

nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je
preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a
v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné
rešpektovať nasledovné podmienky:
1. V projektovej dokumentácii pre povolenie podľa osobitných predpisov uviesť spôsob
nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade so zákonom č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra
do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015
a stanovisku OÚ Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a
krajiny č. OU-TV-OSZP-2015/011103-4 z 18.11.2016 k príprave rekonštrukcií
odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a výrubu drevín a krovitých
porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v okrese Trebišov.
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3. Začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť ŠOP SR, Správe CHKO Latorica v časovom
predstihu cca 1 týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových
druhov vtákov.
4. Vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber
vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica.
5. V priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených
komunikácií.
6. Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii.
7. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie príslušnému orgánu
ochrany prírody a krajiny.
8. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby
nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v
súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9. Na realizáciu rozšírenia vybavenia kanála o stavidlá – priečnej vodnej stavby, je potrebné
požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie v súlade s § 26 vodného
zákona.
10. Dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení
neskorších predpisov. Projekt stavby predložiť k vydaniu stanoviska na Okresný úrad
Trebišov, pozemkový a lesný odbor.
11. Navrhované práce organizačne zabezpečiť tak, aby sa realizovali mimo období
dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok.
12. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík ako dotknutá verejnosť má
v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie účastníka v povoľovacom konaní
k navrhovanej zmene činnosti nakoľko prejavila záujem na navrhovanej zmene činnosti a na
konaní o jej povolení uplatnením postupu podľa § 24 ods. 3 písm. d) zákona o posudzovaní.
13. Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov zapracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v
tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ
Trebišov, OSŽP“) ako príslušný orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene činnosti
Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do
preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných
katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4;
Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov,
navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211,
IČO: 35860839, doručenému OÚ Trebišov, OSŽP dňa 28.12.2015, začal správne konanie
podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Okresný
úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení s predloženým
oznámením o zmene navrhovanej činnosti zistil, že z oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti nebolo možné zistiť počet a umiestnenie stavidiel. Vzhľadom na uvedené Okresný
úrad Trebišov rozhodnutím zo dňa 04.01.2016 pod č. OU-TV-OSZP-2016/000849-002 vyzval
navrhovateľa k doplneniu oznámenia o počet a umiestnenie stavidiel v situačných výkresoch
ako v písomnej forme tak aj na elektronickom nosiči dát a zároveň konanie do doplnenia
podania prerušil. Navrhovateľ doplnil požadované doklady 18.1.2016 a vzhľadom k tomu, že
CD s mapami v elektronickej podobe bolo doručené poškodené, následne dňa 19.1.2016
doplnil mapy aj elektronickej podobe.
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Rekonštrukcia existujúceho hydromelioračného kanála B1 Trebišov (ev. č. 5 412 055
001) na území mesta Trebišov v okrese Trebišov je zmenou povolenej činnosti, pričom
ťažiskom je:
a) obnovenie pôvodných parametrov existujúceho hydromelioračného kanála, ktorý je určený
na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny,
b) osadenie stavidiel v kanáli s cieľom zabezpečovať retenciu vody na podporu
poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy.
Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v Košickom kraji v okrese Trebišov, v
katastrálnom území Trebišov.
Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracoval Ing. Martin Bačík, PhD., v mesiaci
december 2015.
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí pôvodná činnosť do odvetvia 11.
Poľnohospodárska a lesná výroba, položka číslo 3. Vodohospodárske projekty pre
poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna
ochrana pôd, úpravy pozemkov, kde sú pre časť B (zisťovacie konanie) prahové hodnoty od
10 ha do 500 ha. Navrhovaná zmena činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných
preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie
následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických
udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na
území mesta Trebišov“ je podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom
zisťovacieho konania, ktoré OÚ Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 zákona o posudzovaní.
Hydromelioračný kanál B1 Trebišov leží na území mesta Trebišov a je dlhý 1,100 km.
Projektovaný a vybudovaný priečny profil kanála bol lichobežníkový, hĺbka koryta bola 1,5 m
a šírka dna 1,0 m. Opevnenie dna a svahov kanála bolo riešené zatrávnením. V súčasnosti je
prietokový profil kanála zmenšený nánosmi z bahna, zarastený náletovou burinou a kríkmi.
Opevnenie dna a svahov kanála je poškodené, zanesené sú priepusty a tiež mostíky, čím je
funkčnosť kanála obmedzená. Územie ovplyvňované hydromelioračným kanálom B1
Trebišov má plochu 287,0 ha. Drenáž do kanála ústi na 100 % jeho dĺžky a je na ploche 287,0
ha.
Popis navrhovanej zmeny:
Technické riešenie rekonštrukcie hydromelioračného kanála je triviálne, pretože
jednoduchými, technicky nenáročnými postupmi sa obnoví pôvodná funkcia existujúcej
vodnej stavby určenej najmä na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny.
Rekonštrukcia kanála spočíva najmä v odstránení nánosov, buriny a náletových drevín.
Predpokladá sa, že zhotoviteľ na rekonštrukciu použije štandardné stavebné stroje na
vykonávanie zemných prác (bagre) z brehov kanála. Novým technologickým prvkom, ktorý
je zmenou navrhovanej činnosti, bude rozšírenie vybavenia kanála o stavidlá, čím sa vytvoria
podmienky na akumuláciu vody pritekajúcej zo zbernej oblasti a zabráni sa vysušovaniu
poľnohospodárskej pôdy počas suchých období.
Hydromelioračný kanál bude po rekonštrukcii plniť úlohu v oblasti prevencie pred
vznikom škôd na poľnohospodárskej produkcii, ktoré spôsobuje zamokrenie a v extrémnych
situáciách až zaplavenie ako následok dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. Po dokončení
rekonštrukcie kanálu bude:
1. Obnovená prietoková
kapacita hydromelioračného
kanála v stabilizovaných
hydromorfologických pomeroch.
2. Využitý kapacitný potenciál na zadržanie vody v období sucha a jej využitie v prospech
poľnohospodárskej krajiny, čím sa posilní retenčná kapacita spádového územia ako súčasť
adaptácie na klimatickú zmenu, na suché obdobia.
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Okrem vyššie uvedeného účelu projektu možno po rekonštrukcii kanála očakávať
nekvantifikovateľné zlepšenie:
a) plynulým a rýchlejším prúdením vody ako reakcie na zníženie odporu prostredia proti jej
pohybu, čo sa prejaví:
 zvýšením turbulencie prúdu a obsahu kyslíka vo vode;
 zlepšením teplotného režimu a znížením prehrievania vody;
b) podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáli s podpovrchovou vodou na
priľahlom území;
c) podmienok na vznik stabilnej biologickej rovnováhy;
d) obmedzením podmienok na eutrofizáciu zmenou teplotných podmienok a priebežným
odplavovaním látok, ktoré stimulujú nadmerný rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem;
e) odstránením nánosov z hydromelioračného kanála a ich uložením na vhodné miesta podľa
platných predpisov sa preventívne zabráni možnostiam nepriaznivého ovplyvnenia kvality
vody v územne príslušných útvaroch povrchovej a podzemnej vody.
Požiadavky na vstupy:
Predmetný hydromelioračný kanál už existuje a jeho rekonštrukcia nevyvoláva nároky
na ďalší záber pôdy, spotrebu vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravnú a inú
infraštruktúru, nároky na pracovné sily a ani iné nároky. Nánosy, burina a náletové dreviny
odstránené z kanála síce budú vykladané na brehy, ale počas vykonávania činnosti budú
odvážané na miesta, ktoré budú určené v projekte. Rekonštrukciu bude vykonávať vybraný
zhotoviteľ vlastnými pracovnými silami a zariadeniami.
Údaje o výstupoch:
Základným výstupom je obnovenie pôvodnej funkcie hydromelioračného kanála
určeného na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny. Ďalším výstupom,
ktorý je zmenou navrhovanej činnosti, je využitie kapacitného potenciálu kanála akumulovať
vodu počas mokrých období na jej využitie v prospech poľnohospodárskej krajiny v
obdobiach sucha, čím sa posilní retenčná kapacita ovplyvňovaného územia ako súčasť
adaptácie na zmenu klímy.
Riešený hydromelioračný kanál neovplyvňoval a ani v súčasnosti neovplyvňuje
negatívne zdravotný stav obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá žiadny
významný negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nevzniknú nové zdroje
znečisťovania ovzdušia. Mobilným zdrojom emisií budú motorové vozidlá a mechanizmy.
Tieto sa môžu prevádzkovať za predpokladu vyhovujúceho technického stavu a vyhovujúcej
emisnej kontroly. Navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významné negatívne vplyvy na
ovzdušie.
Nánosy, burina a náletové dreviny odstránené z kanála budú vykladané na brehy a
odvážané na miesta, ktoré budú určené v projekte. S odpadmi musí byť nakladané v zmysle
platných predpisov v odpadovom hospodárstve. Podrobnejšie to treba riešiť v projekte stavby.
Postup odstraňovania nánosov z kanála bude technologicky zabezpečovaný tak, aby sa
podarilo vyťažiť ich celý objem. Napriek tomu však pri odstraňovaní sedimentov, v závislosti
od ich charakteru a mechanických vlastností, môže nastať krátkodobé zvírenie
odstraňovaných nánosov a následné zvýšenie koncentrácie plavenín v samotnom
rekonštruovanom kanáli a čiastočne tiež v kanáli G Trebišov, do ktorého je kanál zaústený.
V súvislosti s hodnotením krátkodobých nepriaznivých účinkov realizácie projektu sa
oznámenie o zmene činnosti opiera o oficiálne stanovisko Európskej komisie k výnimkám
z rámcovej smernice o vode uverejnené v roku 2009. Podľa tohto dokumentu niekedy môžu
nastať fluktuácie v stave vodných útvarov v dôsledku krátkotrvajúcej ľudskej činnosti, ako je
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výstavba alebo údržba. V prípade, ak je stav vodného útvaru nepriaznivo ovplyvnený len na
krátku dobu a počas krátkeho časového obdobia sa obnoví bez toho, aby bolo nutné vykonať
nápravné opatrenia, tieto výkyvy stavu vodného útvaru nepredstavujú zhoršenie jeho stavu.
V kanáli bude zvírenie odstraňovaných nánosov a zvýšenie koncentrácie plavenín trvať len
krátky čas. Už po prerušení prác a určite po ich skončení sa kvalita vody vráti do pôvodné
stavu bez prijatia akýchkoľvek sanačných opatrení. V oznámení sa uvádza, že zhotoviteľ bude
povinný zabezpečiť odstránenie vyťaženého materiálu a ďalšie nakladanie s ním podľa
platných predpisov v súlade s odporúčaniami Výskumného ústavu vodného hospodárstva
a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu
pôdoznalectva a ochrany pôdy. Navrhovaná zmena činnosti za dodržania platných predpisov
nepredpokladá významné negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody.
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej zmeny činnosti nebude produkované žiarenie
ani sa nebudú vytvárať iné fyzikálne polia, nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia
Zmena navrhovanej činnosti predpokladá pozitívny vplyv na poľnohospodársku pôdu
odvádzaním prebytočnej vody v mokrých obdobiach a dotovaním pôdnej vlahy v obdobiach
sucha.
Navrhovaná zmena činnosti je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany
podľa zákona o OPaK, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne
maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí
prírody. Z hľadiska lokalizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa kanál
nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská rovina, ktoré
bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z.z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1.
februára 2008 na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého,
ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara
čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru 15 907 ha a
platí tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 19/2008
Z.z. zo dňa 7. januára 2008.
Navrhovateľ v oznámení prehlásil, že časový harmonogram prác na zmene
navrhovanej činnosti bude v celom rozsahu prispôsobený ustanoveniam vyhlášky č. 19/2008
Z.z. a tiež prípadným ďalším podmienkam, ktoré stanoví okresný úrad. Rekonštrukcia kanála
a predovšetkým vytvorenie možnosti na akumuláciu vody v kanáli predpokladá zlepšenie
podmienok na vytvorenie stabilnej biologickej rovnováhy tým, že v obdobiach nedostatku
atmosférických zrážok voda akumulovaná v kanáli zabráni nežiaducemu poklesu hladiny
vody a umožní nastavenie vodného režimu podľa potrieb miestnych ekosystémov. Kanál v
období sucha bude dotovať vodou ovplyvňované územie. V predmetnej súvislosti treba
objektívne uviesť, že v prípade výskytu dlhotrvajúceho sucha môže vsiaknuť a tiež sa
čiastočne vypariť celý objem vody akumulovanej v kanáli. Zrekonštruovaný kanál však vždy
oddiali začiatok vysušovania ovplyvňovaného územia a ak medzitým spadnú atmosférické
zrážky, tak možnosti vysušovania ovplyvňovaného územia môže celkom predísť. Za
dodržania opatrení uvedených v oznámení o zmene činnosti a podmienok stanovených
orgánom ochrany prírody a krajiny sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na
predmetné chránené územie.
Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá vznik rizík, ktoré by
mali vplyv na zdravie obyvateľov, či zložky životného prostredia.
Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.
Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
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Povoľujúci orgán bude Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy.
Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:
- Povolenie vodnej stavby - Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej vodnej správy.
Navrhovateľ požiadal dňa 10.2.2016 o prerušenie konania podľa §20 ods. 1 zákona
o posudzovaní. Žiadosť o prerušenie konania navrhovateľ odôvodnil tým, že predmetné
oznámenie o zmene činnosti plánuje v najbližšej dobe vysvetliť a doplniť. Na návrh
navrhovateľa Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 10.02.2016
pod č. OU-TV-OSZP-2016/000849-016 konanie podľa § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní
konanie prerušil do doby než navrhovateľ požiada o pokračovanie v konaní najviac ale na 60
dní v súlade s § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní. Na prerušenie konania sa v zmysle § 20 ods.
1 zákona o posudzovaní nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.
Dňa 25.2.2016 navrhovateľ doložil doplnok oznámenia (doplnok kapitoly č. IV.) a
doplňujúce prílohy k oznámeniu o zmene činnosti - stanovisko Výskumného ústavu vodného
hospodárstva Bratislava vydané v decembri 2015 na základe odborného posúdenia vplyvov
navrhovanej zmeny činnosti na povrchové a podzemné vody vrátane kumulatívnych vplyvov,
odborné posúdenie a stanovisko k projektu od Prof.Ing. Andreja Šoltésa, PhD. z katedry
hydrotechniky, Stavebnej fakulty STU v Bratislave z 14.2.2016 (doplnky sú zverejnené v IS
EIA/SEA). Na základe týchto podkladov boli doručené aj nové stanoviská orgánov ochrany
prírody a krajiny, ktoré požiadal navrhovateľ o prehodnotenie stanoviska na základe nových
podkladov. V stanovisku výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava po odbornom
posúdení sú vyhodnotené aj kumulatívne vplyvy, ktoré požadovali vyhodnotiť vo svojich
stanoviskách orgány ochrany prírody a krajiny. Kumulatívne vplyvy na dotknutý útvar
povrchovej vody SKB0136 Kopaný jarok (v povodí daného útvaru je riešených jedenásť
kanálov) sú v stanovisku vyhodnotené s výsledkom, že sa na jeho ekologickom stave
neprejavia. Samotný dopad navrhovanej zmeny činnosti na dotknutý útvar povrchovej vody
Kopaný jarok možno minimalizovať, tým že sa navrhované práce organizačne zabezpečia tak,
aby sa realizovali mimo období dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. (Táto požiadavka
bola prenesená do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho
stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.) Vplyv realizácie projektu počas rekonštrukcie a ani po
skončení na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody SK2005800P „Medzizrnové podzemné
vody Východoslovenskej panvy“ ako celku sa nepredpokladá. Zároveň je vyhodnotený
kumulatívny dopad obnovy a rekonštrukcie 52 hydromelioračných kanálov riešených útvare
podzemnej vody SK2005800P. V stanovisku sa uvádza, že kumulatívny dopad rekonštrukcie
týchto kanálov na útvar podzemnej vody SK2005800P nebude významný do takej miery, aby
spôsobil zhoršenie jeho stavu. Skôr naopak, počas prevádzky týchto obnovených
a zrekonštruovaných kanálov sa očakáva nekvantifikovateľné zlepšenie podmienok na
vzájomnú hydraulickú interakciu hladiny vody v kanáli s hladinou podzemnej vody útvaru
SK2005800P. Identifikované zmeny hladiny útvaru podzemnej vody budú mať len lokálny
charakter a možno predpokladať, že nespôsobia zmenu stavu útvaru podzemnej vody
SK2005800P ako celku.
Dňa 29.2.2016 navrhovateľ doložil aj vyjadrenie k stanovisku LZ VLK, v ktorom
uvádza: LZ VLK žiada, aby sa rekonštrukcia kanála posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, pričom odôvodnenie postavilo na argumente, že podľa kritérií
uvedených v prílohe č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. (11. Poľnohospodárska a lesná výroba,
položka číslo 3 „Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných
zásahov“) je prekročená prahová hodnota povinného hodnotenia 500 ha. Podľa názoru
LZ VLK verejné obstarávanie jedného zhotoviteľa pre všetky hydromelioračné kanály
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zaradené do Projektového celku PC4 „Hydromelioračné kanály na území v správe SVP, š. p.,
OZ Košice“ je dôkazom, že predmetný projektový celok je jedno dielo. Názor LZ VLK je
postavený na týchto nesprávnych predpokladoch:
1. Počet zhotoviteľov Projektového celku PC4 žiadnym spôsobom nedokazuje tvrdenie, že
jednotlivé rekonštruované kanály tvoria kompaktný celok.
2. Projektový celok PC4 pozostáva z rekonštrukcie hydromelioračných kanálov na území
v správe SVP, š. p., OZ Košice. Predmetné kanály ležia na rozsiahlom území:
a) v 2 krajoch (Košický a Prešovský) a na území 12 okresov (Bardejov, Humenné,
Košice, Košice – okolie, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Stropkov, Svidník,
Trebišov a Vranov nad Topľou);
b) na území 12 rôznych čiastkových povodí (medzipovodí):
 číslo hydrologického poradia 4-30-02: Slovenské povodie Latorice po ústie
Laborca;
 číslo hydrologického poradia 4-30-04: Laborec od Cirochy po Uh;
 číslo hydrologického poradia 4-30-06: Slovenské povodie dolného Uhu po ústie do
Laborca;
 číslo hydrologického poradia 4-30-07: Laborec od ústia Uhu po ústie do Latorice
a Latorica od ústia Laborca po sútok s Ondavou;
 číslo hydrologického poradia 4-30-08: Ondava po sútok s Topľou;
 číslo hydrologického poradia 4-30-09: Topľa po sútok s Ondavou;
 číslo hydrologického poradia 4-30-10: Ondava od sútoku s Topľou po sútok
s Latoricou;
 číslo hydrologického poradia 4-30-11: Bodrog pod sútokom Latorice s Ondavou;
 číslo hydrologického poradia 4-32-01: Hornád po Hnilec;
 číslo hydrologického poradia 4-32-04: Torysa;
 číslo hydrologického poradia 4-32-05: Hornád pod Torysou;
 číslo hydrologického poradia 4-33-01: Bodva.
Rekonštrukciou hydromelioračných kanálov sa nemení rozsah ovplyvňovaného územia,
pričom jednotlivé kanály sú v krajine už desiatky rokov. Prof.Ing. Andrej Šoltés, PhD.
(Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)
vypracoval na požiadanie š.p. Hydromeliorácie Odborné posúdenie a stanovisko k projektu
„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofálnymi
udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok PC4“. Prof. Ing.
Andrej Šoltész, PhD., má mnohoročné teoretické a praktické skúsenosti obohatené mnohými
terénnymi meraniami aj na kanálovej sústave na VSN (naposledy v roku 2012). Každý z 88
kanálov zaradených v projektovom celku PC 4 predstavuje samostatnú vodnú stavbu, ktorá si
bude vyžadovať samostatné riešenie projektovania, dodávky stavby ako aj výkonu stavebného
dozoru...
Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v
zmysle prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP doručil oznámenie o zmene
činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a zverejnil ho na úradnej tabuli
úradu a na webovom sídle úradu od 20.01.2016 do 08.02.2016 a zároveň v informačnom
systéme EIA/SEA:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyrobyposkodeneho-prirodnymi-kata-163
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V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Trebišov, OSŽP svoje písomné
stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto subjekty:
1.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – rezortný orgán (list č. 2334/2016
zo dňa 03.02.2016) – Uvedenú zmenu navrhovanej činnosti hodnotíme pozitívne, nemáme
k nej zásadné pripomienky a činnosť odporúčame neposudzovať ďalej podľa zákona.
2.Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie – dotknutý resp.
povoľujúci orgán (list č. OU-TV-OSZP-2016/001684-006 zo dňa 09.02.2016):
- Úsek odpadového hospodárstva – z hľadiska odpadového hospodárstva k upovedomeniu
o začatí konania máme tieto pripomienky:
1. V PD k žiadosti o stavebné povolenie uviesť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré
vzniknú počas realizácie stavby.
- Úsek štátnej vodnej správy (povoľujúci orgán) – z hľadiska ochrany vodných pomerov
súhlasíme s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok:
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby
nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v
súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- v prípade realizácie rozšírenia vybavenia kanála o stavidlá – priečnej vodnej stavby, je
potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie v súlade s § 26
vodného zákona.
- Úsek ochrany ovzdušia – Bez pripomienok.
- Úsek ochrany prírody a krajiny – Požadoval posúdenie kumulatívnych vplyvov. Na
základe žiadosti navrhovateľa a doplňujúcich podkladov - Stanoviska Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava z decembra 2015 a Odborného posúdenia a stanoviska k
projektu „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými
katastrofálnymi udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok
PC4“; Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU v
Bratislave, február 2016 vydal Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny nové stanovisko (list č. OU-TV-OSZP2016/003013-006 zo dňa 01.03.2016): V zmysle odborného stanoviska Štátnej ochrany
prírody Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/201/2016 zo dňa 23.02.2016 okresný úrad, úsek
štátnej správy ochrany prírody konštatuje, že realizácia projektuje lokalizovaná do územia
s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa
nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne
chránených častí prírody. Z hľadiska lokalizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA
2000 sa kanál nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská
rovina, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z.z. zo 7. januára 2008, s
účinnosťou od 1. februára 2008 na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa
hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej,
pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru
15 907 ha a platí tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP
SR č. 19 zo dňa 7. januára 2008.
Súhlasíme s realizáciou zámeru za dodržania nasledujúcich podmienok:
- odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra
do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015
a stanovisku OÚ Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a
krajiny č. OU-TV-OSZP-2015/011103-4 z 18.11.2016 k príprave rekonštrukcií

strana 9. rozhodnutia číslo OU-TV-OSZP-2016/000849-025 zo dňa 01.03.2016

odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a výrubu drevín a krovitých
porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v okrese Trebišov;
- začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť Správe CHKO Latorica v časovom predstihu cca 1
týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových druhov vtákov;
- vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber
vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica;
- v priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených
komunikácií,
- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii.
Záver:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej
správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní predloženého zámeru „Obnova potenciálu
poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofickými udalosťami a zavedením
vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí.
Projektový celok PC4. Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov (ev. č. 5 412 055 001) na území
okresného mesta Trebišov“ na základe Stanoviska Výskumného ústavu vodného
hospodárstva Bratislava a na základe odborného posúdenia Prof. Ing. Šoltésza, PhD., katedra
hydrotechniky, stavebná fakulta STU BA konštatuje, že na základe záverov predložených
odborných stanovísk kumulatívny dopad rekonštrukcie kanálov v oblasti Východoslovenskej
nížiny na útvar podzemnej vody nebude významný do tej miery, aby spôsobil zhoršenie jej
stavu. Naopak sa očakáva zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v
kanáloch s hladinou podzemnej vody a zároveň vybudovaním stavidiel sa vytvoria
podmienky pre akumuláciu vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a vysušovania krajiny. Na
základe týchto skutočností okresný úrad doplnené oznámenie o navrhovanej činnosti
nepožaduj posudzovať podľa zákona, pretože predložené doplnené oznámenie o navrhovanej
činnosti pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie.
(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
3.Úrad Košického samosprávneho kraja – dotknutý samosprávny kraj (list.č.
2242/2016/ORRÚPŽP/4058 zo dňa 03.02.2016) – Pri minimálnom zásahu do životného
prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej technológie na ovzdušie, povrchové
vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou
v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi,
bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné
prostredie súhlasíme so zámerom podľa predloženého návrhu.
4.Mesto Trebišov – dotknutá obec/mesto (list č. 2660/1200/2016 zo dňa 27.1.2016 a /897/2016 zo dňa 10.2.2016) – Bez pripomienok. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
bolo sprístupnené verejnosti na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli v termíne od
25.1.2016 do 8.2.2016. K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli
Mestu Trebišov zo strany verejnosti v stanovenej lehote doručené žiadne písomné stanoviská.
5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove – dotknutý orgán (list
č. A/2016/00149/HŽP zo dňa 8.2.2016) – Súhlasíme s návrhom oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti. Pri dodržiavaní navrhovaných opatrení nie je predpoklad, že dôjde
k zhoršeniu kvality prostredia a činnosť nepredstavuje bezprostredné riziko ohrozenia
životného prostredia ani zdravia obyvateľstva.
6.Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-TVOKR-2016/001847-31 zo dňa 25.01.2016) – Bez pripomienok.
7.Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor – dotknutý orgán (list č. OU-TVPLO-2016/1722 zo dňa 25.01.2016) – Zámerom navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny
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podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839 je rekonštrukcia
vodnej stavby, ktorou je existujúci hydromelioračný kanál obnovenie pôvodných parametrov
a osadenie stavidla. Oznamovateľ neuvádza dobu záberu poľnohospodárskej pôdy ani
dotknuté vlastnícke parcely.
Z hľadiska ochrany PP je potrebné v prípade odňatia poľ. pôdy postupovať v zmysle
ust. zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov.
V zmysle ust. § 12 cit. zákona poľ. pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľ. účely
len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľ. pôdu možno odňať natrvalo
alebo dočasne, alebo použiť PP na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane
uvedenia pôdy do pôvodného stavu.
Ten, kto navrhne nepoľ. použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný:
a/ chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu
b/ nesťažovať obhospodarovanie PP
c/ vykonať skrývku humusového horizontu
Investor je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto:
1/ V prípade trvalého odňatia poľ. pôdy o výmere nad 5000 m2 v zastavanom území a
trvalého odňatia PP mimo zastavaného územia obce je potrebné postupovať v zmysle ust. §17
a požiadať OÚ-TV-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí. K žiadosti je potrebné
doložiť: list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, ak nejde o celú parcelu tak geometrický
plán 2x originál, bilanciu skrývky ornice, projektovú dokumentáciu, potvrdenie o BPEJ (vydá
Okresný úrad Trebišov katastrálny odbor, alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy Prešov) – originál, potvrdenie stavebného úradu o zlúčenom konaní, stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
2/V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok – je
potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je povinný pred začatím
vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde vyžiadať si stanovisko orgánu
ochrany PP. Súčasťou žiadosti sú:list vlastníctva- originál, kópia z katastrálnej mapy s
vyznačením plochy záberu, súhlas vlastníka resp. užívateľa PP, bilanciu skrývky ornice,
návrh vrátenia PP do pôvodného stavu, predpokladaný termín začatia a ukončenia prác.
4/ V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde /zastavaná
plocha, lesná, ostatná plocha/ nie je potrebné konanie v zmysle cit. zákona.
Upozorňujeme, že s nepoľnohospodárskou činnosťou sa môže začať až po vydaní rozhodnutia
o trvalom odňatí PP (resp. stanoviska), v opačnom prípade pôjde o porušenie zákona.
Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k rekonštrukcii
hydromelioračného kanálu, ale požadujeme dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní PP v znení neskorších predpisov.
(Pripomienka bola prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
8.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, za úsek ochrany prírody a krajiny –
dotknutý orgán (list č. OU-KE-OSZP1-2016/008619 zo dňa 01.02.2016) - Požadoval
posúdenie kumulatívnych vplyvov.
Na základe žiadosti navrhovateľa a doplňujúcich podkladov - Stanoviska Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava z decembra 2015 a Odborného posúdenia a stanoviska k
projektu „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými
katastrofálnymi udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok
PC4“; Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU v
Bratislave, február 2016 vydal nové stanovisko (list č. OU-KE-OSZP1-2016/012254 zo dňa
23.02.2016) - V zmysle odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej
krajinnej oblasti č.: CHKOLA/162/2016 zo dňa 22.02.2016 okresný úrad, úsek štátnej správy
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ochrany prírody konštatuje, že realizácia projektu je lokalizovaná do územia s prvým stupňom
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani
veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Kanál sa
nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská rovina (ďalej len
„CHVÚ“), ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s
účinnosťou od 1. februára 2008, na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa
hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej,
pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ má výmeru 15 907 ha a platí
tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 19 zo dňa 7.
januára 2008.
Súhlasíme s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nasledujúcich
podmienok:
- odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra
do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015
k príprave rekonštrukcií odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a
výrubu drevín a krovitých porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v
okrese Trebišov;
- začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť ŠOP SR, Správe CHKO Latorica v časovom predstihu
cca 1 týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových druhov
vtákov;
- vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber
vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica;
- v priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených
komunikácií,
- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii.
Záver :
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej
správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní predloženého doplneného oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej
prírodnými katastrofickými udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení.
Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných
prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí. Projektový celok PC 4. Rekonštrukcia kanála
B1 ev. č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov“, na základe stanoviska Výskumného
ústavu vodného hospodárstva Bratislava a na základe odborného posúdenia Prof. Ing. A.
Šoltésza, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU BA konštatuje, že na základe
záverov predložených odborných stanovísk kumulatívny dopad rekonštrukcie kanálov v
oblasti Východoslovenskej nížiny na útvar podzemnej vody nebude významný do tej miery,
aby spôsobil zhoršenie jej stavu. Naopak sa očakáva zlepšenie podmienok na vzájomnú
hydraulickú interakciu vody v kanáloch s hladinou podzemnej vody a zároveň vybudovaním
stavidiel sa vytvoria podmienky pre akumuláciu vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a
vysušovania krajiny. Na základe týchto skutočností okresný úrad doplnené oznámenie o
navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona, pretože predložené doplnené
oznámenie o navrhovanej činnosti pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na
životné prostredie.
(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
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9. V rámci zisťovacieho konania zaslalo stanovisko k oznámeniu o zmene činnosti
Lesoochranárske združenie VLK (zo dňa 27.01.2016 doručené dňa 01.02.2016) – LZ VLK
navrhuje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie: Navrhovaná činnosť „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných
preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie
následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických
udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na
území mesta Trebišov“, resp. jej zmena je iba jednou súčasťou diela „Rekonštrukcie
odvodňovacích kanálov projektovaného celku PC4“, ktoré plánuje realizovať
Hydromeliorácie š.p. Dôkazom je prebiehajúce verejné obstarávanie k tomuto dielu
zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Toto dielo je potrebné posudzovať ako
celok a nie jeho čiastkové aktivity samostatne. V zmysle uvedeného preto LZ VLK požaduje
posudzovanie celého diela „Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC4“
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pretože dielo ako celok presahuje prahové hodnoty pre
povinné hodnotenie uvedené v prílohe č. 8 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kapitoly č. 11.
Poľnohospodárska a lesná výroba, položky č. 3a) Vodohospodárske projekty pre
poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna
ochrana pôd, úpravy pozemkov od 500 ha. Podľa nášho názoru dochádza zvoleným postupom
k obchádzaniu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a to najmä tým, že sa nezohľadňuje kumulatívny vplyv celého
diela. Vo väčšine prípadov totiž ide buď o ten istý kanál, ktorý je rozdelený na viacero
stavebných objektov, alebo ide o viacero kanálov, ktoré spolu vytvárajú spojitú sieť, alebo ide
o kanály, ktoré priamo ovplyvňujú to isté územie.
(Vyhodnotenie pripomienok LZ VLK: K pripomienkam LZ VLK zaslal stanovisko
navrhovateľ, v ktorom uvádza, že názor LZ VLK je postavený na nesprávnych
predpokladoch. Počet zhotoviteľov nedokazuje, že sa jedná o jednu stavbu. Projektový celok
PC 4 pozostáva z kanálov nachádzajúcich sa na území dvoch krajov, 12 okresov a na území
12 rôznych čiastkových povodí (medzipovodí). V zmysle stanoviska navrhovateľa
a odborného posúdenia a stanoviska Prof.Ing. Andreja Šoltésa, PhD. z katedry hydrotechniky,
Stavebnej fakulty STU v Bratislave predstavuje každý kanál samostatnú vodnú stavbu, ktorá
si bude vyžadovať samostatné riešenie projektovania. V §20 ods. 2 zákona o posudzovaní sa
uvádza, že ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti,
možno vykonať posudzovanie ich vplyvov spoločne. Keďže navrhovateľ bol
usmernený Ministerstvom životného prostredia SR, sekciou environmentálneho hodnotenia
a riadenia, že každý kanál treba posúdiť samostatne v zisťovacom konaní, bolo požiadané
o posúdenie každého kanála samostatne. Na základe vyššie uvedeného a nakoľko sa jedná
o zmenu činnosti, nie o novú činnosť, zmena činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu, či už sa
riešila na každý kanál samostatne, ako aj keby bolo riešené oznámenie o zmene činnosti pre
všetky kanály spoločne (§18 ods. 2 písm. d) alebo c) zákona o posudzovaní) nie je
opodstatnený názor LZ VLK, že daným postupom dochádza k obchádzaniu zákona
o posudzovaní. Naviac tým, že bolo podané na každý kanál samostatné oznámenie o zmene
činnosti je možné pre každý kanál stanoviť špecifické podmienky.
Pokiaľ sa týka kumulatívnych vplyvov riešených kanálov, je pravda, že v oznámení neboli
dostatočne popísané. Navrhovateľ ale doložil, ako je vyššie uvedené doplnok oznámenia stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava, kde sú na základe
odborného posúdenia vyhodnotené ako vplyvy riešeného kanála, tak aj kumulatívne vplyvy
všetkých riešených kanálov ovplyvňujúcich dané územie na povrchové aj podzemné vody. Na
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základe záverov predložených odborných stanovísk kumulatívne vplyvy na útvare povrchovej
vody sú vyhodnotené s výsledkom, že sa na jeho ekologickom stave neprejavia a kumulatívny
dopad rekonštrukcie kanálov v oblasti Východoslovenskej nížiny na útvar podzemnej vody
nebude významný do tej miery, aby spôsobil zhoršenie jej stavu. Naopak sa očakáva
zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáloch s hladinou
podzemnej vody a zároveň vybudovaním stavidiel sa vytvoria podmienky pre akumuláciu
vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a vysušovania krajiny. Identifikované zmeny hladiny
útvaru podzemnej vody budú mať len lokálny charakter a možno predpokladať, že nespôsobia
zmenu stavu útvaru podzemnej vody SK2005800P ako celku.)
OÚ Trebišov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti
z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej
zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene
činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od
rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.
Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú
v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie
vplyvov. Pripomienky k oznámeniu o zmene činnosti od dotknutých subjektov doručené
v rámci zisťovacieho konania sú zapracované po ich vyhodnotení do výrokovej časti
rozhodnutia do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa
dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy
č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia
o zmene činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na
úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Za deň doručenia pre verejnosť sa v zmysle §24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29
ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Doručuje sa
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1.
2.
3.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Mesto Trebišov - primátor mesta, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

Na vedomie:
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
5. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
7. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01
Trebišov
8. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32,
Trebišov
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 26
Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

