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Vec
"Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála"
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Podaním doručeným dňa 13. 12. 2022 bola Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)
doručená Vaša žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 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“) k činnosti „Strategické územie Valaliky – SO 057
Preložka Valalického kanála“, pre stavebníka/investora – Valaliky Industrial Park, s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 827
15 Bratislava, IČO: 54485053.
K žiadosti bola priložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Branislav Juhás –
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, v novembri 2022.

Predmetom činnosti je preložka časti Valalického kanála v k. ú. Valaliky, okres Košice – okolie, kraj Košický, za
účelom uvoľnenia územia pre plánovanú výstavbu strategického parku. Návrh trasy preloženia kanála vychádza z
možnej novej polohy toku vzhľadom na navrhovaný závod Volvo. Ide o melioračný odvodňovací kanál (01HM –
evid. č. 5404 022 001), ktorý v tejto časti územia má charakter vodného toku „Valalický potok“. Križovanie kanála
s novo navrhovanými ako aj jestvujúcimi komunikáciami je riešené prefabrikovanými rámovými priepustmi.
Úprava kanála začína prečistením a stabilizačným prahom v mieste napojenia na existujúci kanál a končí napojením
na súčasný priepust pod jestvujúcou železničnou traťou. Časť novej trasy preložky sa nachádza v ochrannom pásme
železnice. Z hľadiska významnosti sa preložka kanála navrhuje na prietok Qn = Q100, Qn = 2,33 m3/s. Celková
dĺžka navrhovanej úpravy je 1 777,51 m. Upravovaný kanál má navrhnutý lichobežníkový tvar koryta miskovitého
tvaru. Dno bude vytvorené znížením nivelety cca o 100 mm, na sústredenie minimálneho prietoku. Šírka dna koryta
kanála je 1,0 m a sklony svahov 1:1,5. V celom úseku preložky, okrem priepustov, budú svahy do výšky 1,0
m opevnené kamennou rovnaninou z lomového kameňa, ukladanou na sucho. Dno kanála v šírke 1,0 m bude z
kamennej rovnaniny vyškárovanej betónovou zálievkou. Brehy nad 1,0 m a lavička budú v minimálnej hrúbke 200
mm zahumusované a stabilizované zatrávnením.
Za účelom stabilizácie dna a svahov sú v miestach smerových oblúkov, na koncoch priepustov, na začiatku a na
konci úpravy navrhnuté kamenné prahy s hornou hranou na úrovni nivelety. Prahy sú navrhnuté z lomového kameňa
so zaliatím škár betónom v šírke 500 mm a v hrúbke 1 100 mm. Celkový počet prahov je 29 ks.
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Zemné práce budú vykonávané prevažne strojne, pri výkope sond a v miestach križovania s ostatnými vedeniami
bude výkop realizovaný ručne. Prebytočná zemina bude po jej posúdení vhodnosti, použitá na zásypy a prísypy
navrhovaného objektu stavby. Pre realizáciu výkopu na začiatku a konci úpravy sa tok zatrubní a presype. Pri úsekoch
s dobrým prístupom je možné po odrazení toku hĺbiť stavebnú jamu priamo z brehovej línie. Pri zemných prácach
sa uvažuje so zriadením medziskládky na výkopové materiály, ktoré sa použijú na zásyp, resp. na terénne úpravy,
nevhodná zemina sa odvezie na skládku.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 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 v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k navrhovanej činnosti dáva podľa § 16a ods. 1 vodného
zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

pre činnosť „Strategické územie Valaliky – SO 057 Preložka Valalického kanála“ sa pred jej povolením nevyžaduje
výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Odôvodnenie:
Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Hornádu. Dotýka sa dvoch útvarov povrchovej vody,
a to útvaru SKH0023 Sokoliansky potok, SKH0032 Belžiansky potok a útvaru podzemnej vody predkvartérnych
hornín SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny. Z hľadiska príslušnosti k útvarom podzemných
vôd v kvartérnych sedimentoch patrí lokalita činnosti do cezhraničného útvaru SK1001200P – Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov.

Hodnotené územie Strategického parku Valaliky patriace do povodia Hornádu je odvodnené Valalickým kanálom a
Belžianskym potokom. Valalický kanál preteká východnou časťou hodnoteného územia a Belžiansky potok preteká
juhovýchodne od hodnoteného územia.
V záujmovom území sa vzhľadom na využívanie lokality na poľnohospodárske účely nachádzajú aj pôvodné
hydromelioračné kanály.
Valalický kanál má minimálne prietoky a ako vodný tok sa prejavuje hlavne po výdatnej zrážkovej činnosti. Ústi
do štrkoviska Geča. Belžiansky potok ústi do vodnej nádrže Seňa, ďalej preteká východne od obcí Seňa, Kechnec a
Milhosť a na štátnej hranici sa spája so Sokolianskym potokom. V Maďarsku tvorí pravostranný prítok Hornádu.
V dotknutom území sa nenachádzajú pramene ani pramenné oblasti, termálne ani minerálne pramene. V okolí
lokality navrhovanej činnosti sa nenachádzajú zdroje vody využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodu, ani ochranné pásma takýchto zdrojov.

Počas realizácie stavebných prác na preložke Valalického kanála dôjde k čiastočnému lokálnemu ovplyvneniu
kvality povrchovej vody v toku, prejavujúceho sa jej dočasným zakalením. Po ukončení stavebných prác sa vodné
pomery v danom úseku Valalického kanála ustália a vrátia do pôvodného stavu. Možno teda konštatovať, že
vplyv realizácie tejto činnosti na zmenu fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody ako celku bude dočasný a
minimálny.

Okresný úrad v sídle kraja na základe predloženého projektu pre stavebné povolenie posúdil a preskúmal predmetnú
činnosť z hľadiska zabezpečenia ochrany vôd v súlade s environmentálnymi cieľmi, pričom dospel k záveru,
že preložením časti Valalického kanála v dĺžke 1 777,51 m o 300 m východným smerom nedôjde k zmene
úrovne hladiny útvaru podzemnej vody a stavebnými prácami na úprave koryta kanála nedôjde k výraznejšiemu
ovplyvneniu, či trvalej zmene fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody. Vplyv predpokladaných nových zmien
fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0032 Belžiansky potok a SKH0023
Sokoliansky potok nespôsobí postupné zhoršovanie jeho súčasného ekologického stavu.

Vzhľadom na uvedené sa nevyžaduje posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 Rámcovej smernice o vode.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja podľa § 16a ods. 1 vodného zákona je podkladom k vyjadreniu
orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné
stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.
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Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

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

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 10541/13, Košice - Staré
Mesto, 040 01 Košice 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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