odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou, 23.11.2018

OU-BN-OSZP-2018/006767 - 016

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 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 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c)
a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre predpisov, po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o posudzovaní navrhovanej činnosti „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“, ktorej
navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany,
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047 , na základe vykonaného
správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov takto
r o z h o d o l:
Navrhovaná činnosť „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“, uvedená v predloženom
zámere (spracovateľ CABEX spol. s r.o., Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava, apríl 2018),
ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný
závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú
činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných
predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné
podmienky:
-

pri realizácii úpravy toku jestvujúce dreviny zachovať v maximálnej možnej miere
nevyhnutný výrub drevín načasovať na obdobie mimo hniezdenia vtákov,
náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny umiestniť na pozemky popri toku a do
náhradnej výsadby použiť pôvodné druhy drevín vhodné na príslušné stanovisko,
pri odstraňovaní inváznych drevín postupovať tak, aby nedošlo k ich následnému
šíreniu na ďalšie lokality,
pri stavebných prácach je dôležité používať takú metodiku realizácie projektovaných
technických prác, ktorá umožňuje tieto práce v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov,
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-

-

počas výstavby a prevádzky je nutné dodržať podmienky vyplývajúce
z hydrogeologického posudku vypracovaného spoločnosťou PROGEO, spol. s r.o.,
Predmestská 75, 010 01 Žilina,
v navrhovanej činnosti uplatniť postup 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. pred podaním
návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán
štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona, či ide
o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod
Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany (ďalej len navrhovateľ) predložil
dňa 11.10.2018 listom zo dňa 02.10.2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému
úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný
úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR 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) zámer navrhovanej činnosti
„Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ (ďalej len zámer), ktorý v apríli 2018 vypracovala
spoločnosť CABEX spol. s r.o., Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava, na vykonanie
zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov môže byť navrhovaná činnosť realizovaná len na základe
stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Špeciálnym stavebným úradom,
príslušným na vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby podľa § 26 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 v platnom znení, je príslušný Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozsah navrhovanej činnosti:
Predmetom navrhovanej činnosti „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ (ďalej len
navrhovaná činnosť) je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním
vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom
úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými
opatreniami. Realizácia predmetnej investície zabezpečí primeranú ochranu dotknutého
územia. Je navrhovaná úroveň ochrany pre prietok Q100. Navrhovaná úprava začína od brodu
nad cestným mostom na ceste III.tr. 050035 v rkm 34,839 a končí napojením na jestvujúce
oporné múry pod novým premostením na miestnej komunikácií v rkm 35,300. V úseku pod
začiatkom úpravy medzi rkm 34,797 a rkm 34,839 sa uvažuje len s prečistením koryta
(odstránenie nánosov). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je cca 461m.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Umiestnenie navrhovanej činnosti je plánované v juhovýchodnej časti intravilánu obce
Krásna Ves, v katastrálnom území Krásna Ves na parceliach EN reg“C“ – č. 559, 555, 792,
723/1 (vodné plochy), 560, 561, 563, 564, 571, 572, 580, 581, 587/1, 587/2, 588, 592, 593,
616, 621, 622, 647, 648, 658/4, 658/5, 658/2, 670, 675/4, 677, 680 a 696.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná výlučne okolo toku Bebrava, rkm 34,839 - 35,300,
v zastavanej časti obce.
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Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní,
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil
listom zo dňa 11.10.2018 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka č. 7: Objekty protipovodňovej ochrany (bez limitu)
v časti B - zisťovacie konanie a v zmysle § 18 ods. 2 písmena b) zákona o posudzovaní
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP podľa § 23
ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu, rezortnému
orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli
informáciu pre verejnosť a na webovej adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-vesuprava-toku-bebrava zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom dňa 23.01.2018
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní
o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, OSŽP listom číslo OU-BN-OSZP-2018/001138 - 002 zo dňa 30.01.2018 tejto
žiadosti vyhovel.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili
Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP v súlade s § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2018/006792002 zo dňa 12.10.2018 - s predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2018/006796-002 zo dňa
15.10.2018 - Účelom stavby je preventívna protipovodňová ochrana pri zvýšenom množstve
povrchových vôd, ktoré zaplavujú časť intravilánu obce. Cieľom je chrániť stavby a pozemky
zastavanej časti obce a priľahlých pozemkov pred deštrukčnou činnosťou povrchovej vody.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k zámeru žiadne pripomienky a nepožadujeme
predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2018/006868003 zo dňa 31.10.2018 – Predmetom navrhovanej činnosti je úprava toku Bebrava (priečneho
a pozdĺžneho profilu) v intraviláne obce Krásna Ves v celkovej dĺžke 461 m z dôvodu
protipovodňových úprav. Do k. ú. Krásna Ves zasahujú územia zaradené do sústavy
NATURA 2000 – územie európskeho významu SKUEV0274 Baske a Chránené vtáčie
územie Strážovské vrchy. Juhovýchodne od navrhovanej činnosti (vo vzdialenosti cca 1700
m) sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl. V riešenom území
platí v zmysle zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Pozdĺž vodného toku
evidujeme výskyt inváznej rastliny krídlatky japonskej. Z hľadiska záujmov ochrany prírody
a krajiny požadujeme:
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pri realizácii úpravy toku jestvujúce dreviny zachovať v maximálnej možnej miere
nevyhnutný výrub drevín načasovať na obdobie mimo hniezdenia vtákov
náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny umiestniť na pozemky popri toku a do
náhradnej výsadby použiť pôvodné druhy drevín vhodné na príslušné stanovisko
- pri odstraňovaní inváznych drevín postupovať tak, aby nedošlo k ich následnému
šíreniu na ďalšie lokality (viď. metodická príručka Cvachová, A., Gojdičová, E.,
Sujová, K., 2007: Likvidácia biomasy z odstraňovania inváznych druhov rastlín“,
ktorá sa nachádza na webovej stránke ŠOP SR http://www.sopsr.sk/invazne-web/wpcontent/uploads/2016/05/Likvidácia-biomasy-z-odstranovania-invaznych-druhovrastlin.pdf ).
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny navrhovanú činnosť „Krásna Ves – úprava
toku Bebrava“ nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
-

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR2018/000450-45 zo dňa 15.10.2018 – Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového
riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“.
Navrhovaná stavebná činnosť v katastrálnom území Krásna Ves bude slúžiť ako preventívna
protipovodňová ochrana pri zvýšenom množstve povrchových vôd, ktoré zaplavujú časť
intravilánu obce. Cieľom je chrániť stavby a pozemky zastavanej časti obce a priľahlých
pozemkov pred deštrukčnou činnosťou povrchovej vody. Realizácia predmetnej stavby
zabezpečí primeranú ochranu dotknutého územia.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia nemá z hľadiska civilnej
ochrany obyvateľstva k zámeru navrhovanej činnosti „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“
žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, list č. OU-BN-OCDPK-2018/006784-002/PET zo dňa 12.10.2018 –
S navrhovaným zámerom „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ súhlasíme.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,

list č. ORHZ-BNI-301-001/2018 zo dňa 23.10.2018 - z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, List č. B/2018/04323002/H6 zo dňa 29.10.2018- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa, Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, zo dňa 11.10.2018, doručeným na RÚVZ Trenčín elektronickým podaním cez
ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) Slovensko dňa 12.10.2018, vo veci zámeru podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. k činnosti: „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ pre navrhovateľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany,
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, IČO: 36 022 047. Zámer „Krásna Ves –
úprava toku Bebrava“ pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 022 047 nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Žiadateľ, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou požiadal listom č. OU-BN-OSZP2018/006767-002 zo dňa 11.10.2018 o vydanie záväzného stanoviska k zámeru činnosti
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. Predložený zámer rieši
realizáciu vodnej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“, ktorej jedinou funkciou je
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zabezpečenie protipovodňovej ochrany. Zámer rieši problémy so zaplavovaním intravilánu,
čím sa predíde ohrozeniu zdravia a majetku obyvateľov obce, poľnohospodárskych pozemkov
a infraštruktúry. Cieľom plánovanej stavby je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves
pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období
prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými
technickými opatreniami. Stavba bude slúžiť ako preventívna protipovodňová ochrana pri
zvýšenom množstve povrchových vôd. Realizácia predmetnej investície zabezpečí primeranú
ochranu dotknutého územia. Je navrhovaná úroveň ochrany pre prietok Q100. Umiestnenie
navrhovanej činnosti – protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je
plánovaná v juhovýchodnej časti intravilánu obce Krásna Ves, v katastrálnom území Krásna
Ves na parceliach “C“ – č. 559, 555, 792, 723/1 (vodné plochy), 560, 561, 563, 564, 571, 572,
580, 581, 587/1, 587/2, 588, 592, 593, 616, 621, 622, 647, 648, 658/4, 658/5, 658/2, 670,
675/4, 677, 680 a 696. Navrhovaná úprava začína od brodu nad cestným mostom na ceste III.
tr. 050035 v rkm 34,839 a končí napojením na jestvujúce oporné múry pod novým
premostením na miestnej komunikácií v rkm 35,300. V úseku pod začiatkom úpravy medzi
rkm 34,797 a rkm 34,839 sa uvažuje len s prečistením koryta (odstránenie nánosov). Celková
dĺžka navrhovanej úpravy je cca 461 m. Pri realizácii stavby sa vykoná: preložka prípojky
plynu STL DN 32, zemné práce v rámci úpravy (postupná realizácia po úsekoch), postupné
odstránenie jestvujúcich prístupov a osadenie provizórnych lávok pre zabezpečenie
kontinuálneho prístupu k rodinným domom a priľahlým pozemkom, postupná realizácia
oporných múrov ako opôr pre umožnenie vybudovania nových lávok a premostenia,
realizácia oporných múrov po úsekoch, zásyp oporných múrov, úprava kynety, realizácia
chodníka na pravej strane, ktorý bude prepojovať nové prístupy, terénne úpravy za brehovou
líniou, vrátane zatrávnenia, doplnenie brehovej vegetácie (náhradná výsadba pozdĺž toku).
Stavba bude pozostávať zo stavebných objektov: SO 101 Úprava toku rkm 34,839-rkm
35,300 a SO 202 Preložka prípojky plynu. Územie navrhovanej činnosti sa nachádza v II.
vonkajšom pásme hygienickej ochrany vodárenského zdroja Timoradza – vŕtaných studní
HT-1 až HT-8, v lokalite s dobre priepustnými komplexami hornín (s medzizrnovou
priepustnosťou). Z uvedeného dôvodu bol pre navrhovanú činnosť „Krásna Ves – úprava toku
Bebrava“ vypracovaný spoločnosťou PROGEO, spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
hydrogeologický posudok.
Hydrogeologický posudok bol na RÚVZ Trenčín predložený navrhovateľom samostatne
listom značka CZ 28 883/2018-240/Gá, CS SVP OZ PN 1039/2018/18 zo dňa 03.09.2018,
doručeným na RÚVZ Trenčín dňa 10.09.2018.
Podľa uvedeného posudku vplyv projektovanej stavby na horninové prostredie možno
predpokladať v súvislosti s použitými mechanizmami počas výkopových, resp. zemných prác
pri úprave koryta a brehov povrchového toku Bebravy ako aj stavebných prác na ochrannom
múre s príslušnými technickými opatreniami. Hĺbka zakladania predmetných úprav
nepredstavuje, vzhľadom ku geologickej stavbe hodnoteného územia, nebezpečie pre
existujúce podzemné vody. Vlastná komunikácia podzemných vôd aluviálnej nivy v údolí
s povrchovým tokom Bebrava nebude narušená.
Zároveň sa navrhovateľovi pripomína:
1. Pri stavebných prácach je dôležité používať takú metodiku realizácie projektovaných
technických prác, ktorá umožňuje tieto práce v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
najmä:
- Všetci pracovníci musia byť upozornení na existenciu ochranného pásma vodárenského
zdroja Timoradza.
- O zahájení prác musí byť informovaný prevádzkovateľ vodárenského zdroja Timoradza.
- Všetky stroje, strojné zariadenia a mechanizmy použité na stavbe musia byť v dobrom
technickom stave (kontrola pred začatím každej zmeny), aby nemohlo dôjsť k úniku
škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia – pôdy, povrchového toku a podzemných
vôd.
- Opravy, údržbu, dopĺňanie kvapalín stavebných mechanizmov nevykonávať na stavbe.
- Parkovať len mimo výkopov a na spevnených plochách.
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- Všetky podzemné líniové potrubia vybudované a dotknuté predmetnou stavbou musia mať
skúškami preukázanú tesnosť.
- Pri výstavbe musí byť dodržané projektované riešenie.
- Pre prípad úniku ropných derivátov musí byť na stavbe k dispozícii absorbčný materiál
(napr. vapex); prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do kontajnera a
bezchybne zneškodniť (odviesť na miesto na to určené).
- Rekultivačné práce vykonávať tým istým materiálom, ktorý bol získaný pri zemných
prácach, resp. nekontaminovaným prírodným materiálom.
2. Počas výstavby a prevádzky je nutné dodržať podmienky vyplývajúce
z hydrogeologického posudku vypracovaného spoločnosťou PROGEO, spol. s r.o.,
Predmestská 75, 010 01 Žilina, všetky navrhované opatrenia uvedené v kapitole 6.2 a 6.3
predmetného hydrogeologického posudku a všetky odporúčania uvedené v jeho závere.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
Po lehote stanovenej v zákone, do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili Okresnému
úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty
(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-TN OSZP22018/022082-002 zo dňa 16.07.2018 - Predmetom činnosti je plánovaná protipovodňová
stavba „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“, zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves
pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období
prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovanie ochranného múru s príslušnými
technickými opatreniami.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v juhovýchodnej časti intravilánu obce Krásna Ves, v
katastrálnom území Krásna Ves, okres Bánovce nad Bebravou, na parcelách KN-C č. 559,
555, 792, 723/1, 560, 561, 563, 564, 571, 572, 580, 581, 587/1, 587/2, 588, 592, 593, 616,
621, 622, 647, 648, 658/4, 658/5, 658/2, 670, 675/4, 677, 680 a 696.
Lokalita sa nachádza medzi spevnenou miestnou komunikáciou a záhradami rodinných
domov okolo toku Bebrava v rkm 34,839 – 35,300. Na uvedených parcelách platí prvý stupeň
ochrany prírody podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).
Pred realizáciou prác je na uvedenú činnosť potrebný súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona o
ochrane prírody a krajiny na zásah do mokrade predmetného vodného toku. Pri správnom
konaní k udeleniu uvedeného súhlasu môžu vyplynúť ďalšie povinnosti pri realizácii
predkladanej činnosti (zásah do biotopov, ochrana chránených druhov a pod.).
Vzhľadom na výskyt úpravy vodného toku v intraviláne, minimálneho zásahu do
pobrežných drevín a protipovodňový charakter stavby nepožadujeme ďalšie posudzovanie
uvedenej činnosti.
Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy ako i štátnej správy v
odpadovom hospodárstve nemáme pripomienky a zámer nepožadujeme ďalej posudzovať.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, list číslo
10850/2018-4.1 55189/2018 zo dňa 29.10.2018: Navrhovaná činnosť bude slúžiť ako
preventívna protipovodňová ochrana pri zvýšenom množstve povrchových vôd, ktoré
zaplavujú časť intravilánu obce Krásna Ves. Cieľom je chrániť stavby a pozemky zastavanej
časti obce a priľahlých pozemkov pred deštrukčnou činnosťou povrchovej vody. Realizácia
predmetnej investície zabezpečí primeranú ochranu dotknutého územia. Je navrhovaná na
úroveň ochrany pre prietok Q100.
Uvedené opatrenia spľňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
v zmysle § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
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S predloženým zámerom súhlasíme po zohľadnení nasledovnej pripomienky:
- žiadame uplatniť v navrhovanej činnosti postup 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. pred podaním návrhu
na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej
správy o vydanie rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona, či ide o navrhovanú činnosť
podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Na realizáciu navrhovanej činnosti je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, list číslo 10843/2018–6.3 zo dňa 05.11.2018 - Predmetná činnosť je
navrhovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, k. ú. Krásna Ves
(intravilán obce). Protipovodňová úprava toku Bebrava v celkovej dĺžke 461 m sa týka úseku
v zastavanom území obce, kde boli v minulosti realizované lokálne úpravy (oporné múriky,
stabilizácia brehov). V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Približne 100-150 m
východne od navrhovanej činnosti sa nachádza Chránené vtáčie územie SKCHVU028
Strážovské vrchy; severne a východne vo vzdialenosti 500-1000 m sa nachádza územie
európskeho významu SKUEV0274 Baské; juhovýchodne vo vzdialenosti cca 1700 m územie
európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl. Pozdĺž toku je evidovaný výskyt inváznej
rastliny krídlatky japonskej.
Pri realizácií zámeru požadujeme rešpektovanie týchto podmienok:.
- Jestvujúce dreviny a kroviny zachovať v maximálnej možnej miere. Náhradnú výsadbu za
odstránené dreviny umiestniť na pozemky popri toku, resp. popri miestnej komunikácií za
použitia pôvodných druhov drevín a krovín vhodných na príslušné stanoviská.
- Navrhovanú činnosť uskutočňovať mimo obdobia hniezdenia (určenie obdobia odporúčame
konzultovať s príslušným organizačným útvarom ŠOP SR, Správou CHKO Ponitrie).
- Likvidáciu inváznych rastlín uskutočňovať v zmysle metodickej príručky Likvidácia
biomasy z odstraňovania inváznych druhov rastlín (Cvachová, A. a kol., 2007) tak, aby
nedošlo k ich následnému šíreniu na ďalšie lokality (príručka je dostupná na webovej stránke:
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Likvi-dácia-biomasy-z
odstranovania -invaznych-druhov-rastlin.pdf).
- Stavebný odpad zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy.
Nakoľko nepredpokladáme významný negatívny vplyv predmetnej činnosti na životné
prostredie, sekcia uvádza, že predložený zámer „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“, za
splnenia vyššie uvedených podmienok, nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona
24/2006 Z. z.
Vyjadrenie:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2018/006802-002 zo dňa 15.11.2018 Stavba „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ sa považuje v zmysle § 52 vodného zákona za
vodnú stavbu, na povolenie ktorej je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle §
120 stavebného zákona.
- Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme II. stupňa vonkajšieho vodárenského zdroja
Timoradza. Stavbu možno realizovať len na základe osobitného hydrogeologického
posúdenia oprávnenou osobou, kde sa navrhne optimálna ochrana predmetného vodárenského
zdroja počas uskutočňovania stavby a jej užívania.
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Uvedené požiadavky žiadame akceptovať v ďalšom povoľovacom procese. Za
rešpektovania tejto podmienky so zámerom súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
10. Obec Krásna Ves dňa 19.11.2018 oznámila, že informácia o zámere bola zverejnená
od 16.10.2018 do 08.11.2018.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer
navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej 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, úrovne spracovania zámeru
a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom,
či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre
zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.
Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru
navrhovanej činnosti. Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov
nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Príslušný
orgán sa zaoberal stanoviskami rezortného orgánu a dotknutých orgánov a odporúčania
a pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho
orgánu a dotknutých orgánov. K oznámeniu bolo doručených celkom 11 stanovísk
a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k zmene navrhovanej
činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie.
V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP
dal Slovenskému vodohospodárskemu podniku možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Tejto možnosti Slovenský vodohospodársky podnik v stanovenej lehote nevyužil.
Verejnosť záujem na zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona
o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 29 ods. 9 nedoručila.
Na základe preskúmania a zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení
s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní
a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na
úradnej tabuli obce.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov, pozemkový referát a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný
odbor v zákonom stanovenej lehote, ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné
stanovisko Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP nedoručili.
V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné
stanovisko.
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere,
je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom
v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené , a na úradnej tabuli obce.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.
Poučenie
Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie
proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania na Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej
činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
3/834, 921 80 Piešťany
Na vedomie:
Obec Krásna Ves, obecný úrad č. 142, Ing. Milan Došek - starosta, 956 53 Krásna Ves
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie,
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor
8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia
9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01
Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Ul.
Na vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
13. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
1.
2.
3.
4.

