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OU-PO-OSZP2-2022/022814-02                           Ing. Mačejovská      06. 05. 2022 

Vec 

„Andrejová, vjazd na pozemok z cesty III/3517“– záväzné stanovisko 

 

 Dňa 01. 04. 2022 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán 

štátnej vodnej správy“) doručená žiadosť spoločnosti CHOSEMA, s. r. o., Sveržov 105, 086 02 

Sveržov, IČO 50775375  (ďalej len „ žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred 

povolením činnosti vyžaduje výnimka pre stavbu „Andrejová, vjazd na pozemok z cesty 

III/3517“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych 

cieľov podľa  §  16 ods.  6  písm.  b)  zákona  č. 364/2004  Z. z.  o  vodách  a  o zmene  zákona  

SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).  

 

 K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval autorizovaný 

stavebný inžinier Ing. František Ondrej, Prídavková 9A, 083 01 Sabinov,11/2021, č. osvedčenia 

5268*I2 (ďalej len „PD“) a súhlasné stanovisko k PD Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047 č. 

CS SVP OZ KE 1720/2022/33 zo dňa 22. 03. 2022 (ďalej len „stanovisko SVP“). Stavebníkom  

je Mgr. Tomáš Jurečko, Andrejová 9, 086 37 Šarišské Čierne. 

 

 Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona  na  základe 

údajov z PD  a  stanoviska  SVP pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 

vydáva toto  

 

záväzné stanovisko: 

 

 Navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa 

ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie 

odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, 

Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti sa nevyžaduje  výnimka v zmysle § 16 

ods. 10 vodného zákona. Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona  je žiadateľ oprávnený 

podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa 

nevyžaduje výnimka. 
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Odôvodnenie záväzného stanoviska: 

 

 Navrhovaná činnosť je situovaná v intraviláne obce Andrejová. Stavba rieši napojenie 

pozemku p.č. C KN 346 na cestu III/3517 za pomoci premostenia vodného toku „Andrejov 

potok“ s navrhovaným nábehovým vjazdom šírky 7,00 na oboch stranách a samotnou šírkou 

cesty v mieste premostenia potoka 4,00m. Mostný objekt je jednopoľový, dĺžka mostovky je cca 

6,20 m. V prirodzenom neopevnenom koryte toku sa vybudujú  betónové pätky o rozmere 1,20m 

x 1,20m x  7,0m, na ktoré sú osadené zvisle podporné konštrukcie s debniacich tvárnic 

(400/500/240mm). Priestor za opornými stenami sa zasype a upraví výškovo tak, aby sa dalo 

zrealizovať napojenie na štátnu komunikáciu III/3517 a z druhej strany na pozemok parc. č. C 

KN 346. Táto parcela je svahovitá s klesaním k vodnému toku Andrejov potok, ktorý ho 

oddeľuje od cesty III/3517.  

 

   Andrejov potok je neupravený drobný vodný tok ID 4-30-09-1573 v správe 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., s plochou povodia 7,3 km
2
. Navrhované 

premostenie je navrhnuté v rkm 4,960 na prietok 45,206 m
3
.
.
s

-1
, pričom maximálny prietok 

v danom úseku je Q100 = 30 m
3
.
.
s

-1
, ktorý je určený pre profil Andrejov potok – Andrejová, 

hydrologické číslo 4-30-09-066. 

 

 Vzhľadom na charakter stavebných prác na rekonštrukcii mosta sa nepredpokladá 

výrazné zvýšenie nežiaducich účinkov na životné prostredie. 

 

 Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona  orgán štátnej vodnej správy môže vydať 

záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a 

projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným 

stanoviskom. 

  

 Z dôvodu, že pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej 

rozsah a spôsob realizácie, nie je predpoklad zmeny ekologického stavu ani ekologického 

potenciálu útvaru povrchovej vody, podobne ako aj vlastností útvaru podzemnej vody, orgán 

štátnej vodnej správy dospel k záveru, že jej povaha si nevyžaduje posúdenie odborným 

stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka. 

 

 Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

 

 Keďže zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa na navrhovanú činnosť nebude vyžadovať 

výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy konštatoval, že  

žiadateľ je oprávnený podať návrh  na začatie konania o povolení činnosti. 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

vedúci odboru    
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Rozdeľovník: 

 

1. CHOSEMA, s. r. o., Sveržov 105, 086 02 Sveržov, IČO 50775375 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 

25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047 

3. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 

Bardejov 

 

 

https://fabaweb.minv.sk/fsc/mx/COO.2176.100.5.1801782

