OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP2-2021/019884-008

22. 09. 2021

Rozhodnutie
podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových
priestorov ECO-BAGS s. r. o., Myjava“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona
Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 ods.1
písm. b) a § 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 ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti EKOS PLUS
s.r.o., so sídlom Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547, na základe plnomocenstva splnomocniteľa spoločnosti ECO-BAGS s.r.o., so sídlom ul. Michala Šimonoviča 481/16, 907 01 Myjava, IČO 36 640 581, doručenej
dňa 02. júna 2021 o vydanie rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „II. Etapa
rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava a Turá Lúka je navrhovanou
činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a
vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:
Navrhovaná činnosť „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava
a Turá Lúka nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Odôvodnenie
Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len Okresný úrad Trenčín ) bola dňa 02. júna 2021 doručená žiadosť spoločnosť
EKOS PLUS s.r.o., so sídlom Župné námestie 7, 811 03 Bratislava na základe plnomocenstva splnomocniteľa spoločnosti ECO-BAGS s.r.o., so sídlom ul. Michala Šimonoviča 481/16, 907 01 Myjava, či navrhovaná činnosť
„II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava a Turá Lúka je
navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Súčasťou žiadosti bola dokumentácia pre stavebné povolenie (generálny projektant: ASPA- projekt s.r.o., hlavný
inžinier projektu Ing. P. Švidroň, Ružomberok, apríl 2021).
Okresný úrad Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TNOSZP2-2021/019884-002 zo dňa 11. júna 2021 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie
arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej
činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b)
vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2021/019884-003 zo dňa 14. júna 2021
prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené na Okresný úrad Trenčín dňa 12. augusta 2021.
Okresný úrad Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2- 2021/019884-007 zo dňa 25. augusta 2021 oznámil písomne
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného

zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2- 2021/019884 - 005 zo dňa 20. augusta 2021 informáciu pre verejnosť o
začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle
Okresného úradu Trenčín dňa 23. augusta 2021 a webovom sídle MŽP SR dňa 24. augusta 2021. Podľa ustanovenia
§ 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť môže doručiť na Okresný úrad Trenčín písomné stanovisko k projektovej
dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom
sídle Okresného úradu Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska
stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na Okresný úrad Trenčín doručené žiadne
stanoviská. Okresný úrad Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného
zákona vyzval mesto Myjava na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku
VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom stanovil Okresný úrad Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania
na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote zo
strany účastníkov konania neboli na Okresný úrad Trenčín doručené žiadne stanoviská.
Stavebníkom navrhovanej činnosti „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“
v k. ú. Myjava a Turá Lúka je spoločnosť ECO-BAGS s.r.o., Michala Šimonoviča 481/16 , 907 01 Myjava.
Predmetom navrhovanej činnosti „II. etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v
k. ú. Myjava a Turá Lúka je prístavba nového výrobno-skladovacieho monobloku v tesnej nadväznosti na existujúci
monoblok v priestore nezastavaného územia určeného na rozširovanie závodu. Stavba a stavenisko určené pre
výstavbu sa nachádzajú v meste Myjava, ul. Michala Šimonoviča 481/16.
Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou žiadneho chráneného vodohospodárskeho územia ani
ochranných pásiem vodných zdrojov.
Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu,
musí byť navrhovaná činnosť „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k.
ú. Myjava a Turá Lúka 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.
Lokalita navrhovanej činnosti „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“
v k. ú. Myjava a Turá Lúka je situovaná v čiastkovom povodí Moravy. Dotýka sa útvaru podzemnej vody
predkvartérnych hornín SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma. Útvary povrchovej
vody a útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú. Časť areálu zo
severozápadnej strany zasahuje do 10-metrového ochranného pásma rieky Myjava – útvaru povrchovej vody
SKM0003 Myjava.
Predmetné odborné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti, po jej ukončení
ako aj na obdobie počas jej prevádzky a VÚVH v ňom uvádza:
Za časti navrhovanej činnosti „II. etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v
k.ú. Myjava a Turá Lúka, ktoré môžu spôsobiť zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK2000700F
Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma, možno považovať tie časti stavby/stavebné objekty,
ktoré budú realizované priamo v tomto vodnom útvare alebo v priamom dotyku s ním (SO-02 Výrobný a skladovací
monoblok, SO-05 Zásobná nádrž požiarnej vody, SO-08 Vonkajšia povrchová kanalizácia).
Predmetné územie patrí do hydrogeologického rajónu PM 043 – Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Z časti
Bielych Karpát a na hranici dvoch čiastkových hydrogeologických subrajónov MA 10 a MA 20, ktoré sú súčasťou
útvaru podzemných vôd SK2000700F.
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Útvar podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma bol vymedzený ako
útvar predkvartérnych hornín s plochou 253,848 km2. Útvar je tvorený hydrogeologickým súvrstvím striedajúcich
sa pieskovcov a ílovcov paleogénu (flyš) s puklinovou priepustnosťou. Riešená lokalita sa nachádza na území
so strednou zraniteľnosťou podzemných vôd. V záujmovom území a jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny
vodárenský objekt, ani súvisiaci vodný ekosystém.
V rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2020) bol na základe hodnotenia stavu tento útvar klasifikovaný
v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave a nebolo preukázané riziko nedosiahnutia
environmentálnych cieľov do roku 2027 ani z hľadiska chemického, ani kvantitatívneho stavu.
Výsledky hodnotenia rizika a hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody sú bližšie
popísané v Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020), v kapitole 5.2 link: https://
www.minzp.sk/files/sekcia-vod/3vps-sup-dunaja.pdf.
Podľa údajov uvedených v predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, hladina podzemnej vody
bola počas vrtných prác narazená v rozsahu hĺbok 2,90 až 4,50 m p. t. a ustálená hladina bola v rozsahu hĺbok 2,90
až 3,70 m p. t. Podzemná voda má voľnú i napätú hladinu, počas roka sa mení v závislosti od zrážok.
Počas realizácie prác na hĺbkovom zakladaní spodnej stavby nového výrobného a skladovacieho monobloku na
vŕtaných pilótach s hornými hranami na geodoske (v projektovej dokumentácii sa navrhuje zakladanie monobloku
na vŕtaných ílobetónových pilótach s priemerom 600 mm s dĺžkou 4,0 až 5,0 m, v rastri 3,0 x 3,0 m), t.j. pod hladinu
podzemnej vody, ako aj po ich ukončení, možno predpokladať lokálne ovplyvnenie prúdenia a režimu podzemnej
vody v útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma. Aj ďalšie
objekty - zásobná nádrž požiarnej vody a retenčná nádrž kanalizácie môžu zasahovať pod hladinu podzemnej vody.
V tesnej blízkosti hĺbkovo založených pilót a objektov dôjde k prejavu bariérového efektu - spomaleniu pohybu
podzemnej vody ich obtekaním. Navyše je potrebné v prípade realizovania hlbších základových jám počítať s
čerpaním podzemnej vody v prípade jej vyššej hladiny. Vzhľadom na lokálny charakter tohto vplyvu vo vzťahu k
plošnému rozsahu útvaru podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma
(253,848 km2), vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom
útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma ako celku sa
nepredpokladá.
VÚVH ďalej uvádza, že počas prevádzky navrhovanej činnosti „II. Etapa rozšírenia výroby a skladových priestorov
ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava a Turá Lúka Lúka vzhľadom na jej charakter (rozšírenie závodu o
výrobno-skladovací monoblok postavený v tesnej nadväznosti na existujúci monoblok s potrebnou infraštruktúrou)
sa jej vplyv na zmenu hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody
západnej časti flyšového pásma ako celku taktiež nepredpokladá.
VÚVH uvádza v záverečnom zhodnotení v odbornom stanovisku k predloženej navrhovanej činnosti „II. Etapa
rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava a Turá Lúka situovanej
v čiastkovom povodí Moravy, v útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti
flyšového pásma, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o
vode a vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné
vody západnej časti flyšového pásma sa nepredpokladá.
Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a
záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „II. Etapa
rozšírenia výroby a skladových priestorov ECO-BAGS s.r.o., Myjava“ v k. ú. Myjava a Turá Lúka, nie je
navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov
1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad
Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona
nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Ing. Jana Hurajová
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vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7 , 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 4 , 907 14 Myjava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy,
Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava 1
ECO-BAGS, s.r.o., ul. Michala Šimonoviča 481/16, 907 01 Myjava 1
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