OKRESNÝ URAD KOMÁRNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno
Číslo: OU-KN-OSZP-2015/013950, OU-KN-OSZP-2016/000100-18
Komárno, 26.2.2016

R O Z H O D N U T I E
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy
príslušný podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 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 ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákónov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") posúdil
podľa ust. § 3 písm. c) zákona v spojení s ust. § 18 až 29 zákona, v konaní vedenom podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO : 35860839 na zmenu
činnosti : „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení - Hydromelioračný
kanál OkoliČná (ev. č. 5 204 034 001) v okrese Komárno" a vydalo rozhodnutie:

zmena navrhovanej činnosti
„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení - Hydromelioračný kanál Okoličná (ev. č. 5 204 034 001) v okrese Komárno "
sa

nebude

p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné
predpisov. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene
ne požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať v
ných predpisov a to nasledovne:

životné prostredie a o zmene a doplnení
požiadať o povolenie podľa osobitných
navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétďalších stupňoch konania podľa osobit-

•

Dodržiavať obmedzenia uvedené vo Vyhláške č. 18 MŽP SR, zo 7. Januára 2008. ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, nakoľko uvedený kanál je súčasťou
CHVÚ (SKCHVU019) Ostrovné lúky - NATURA 2000.

•

Vyrúbané môžu byť tie stromy a krovité porasty, ktoré bránia odtoku vody v koryte kanála.

•

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna
a riečneho materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (okresného úradu v sídle
kraja) okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným
predpisom.

•

V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 18 zo 7. januára 2008. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky sa
požaduje, aby vykonávanie prác na kanáloch, ktoré sú súčasťou chránených vtáčích území a
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v koryte a na brehoch ktorých rastú dreviny bolo realizované v období od 1. augusta do 30.
marca.
•

V prípade potreby odstránenia drevín z koryta, alebo z brehov hydromelioračných kanálov z
dôvodu zabezpečenia manipulačného priestoru pre stroje vykonávajúce obnovu kanálov o
výrub takýchto drevín a krovín požiadať príslušný orgán štátnej správy podľa Zákona
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

•

Po vykonaní prác na obnove kanálov zabezpečiť výsadbu autochtónnych drevín v brehovej
časti kanálov po úsekoch, striedavo na pravom brehu a na ľavom brehu kanála a zväčšiť šírku brehovej línie podľa veľkosti kanála na každej strane od 3-8 metrov od hranice styku
vodnej hladiny s brehom.

•

Ťažbu dnových sedimentov vykonať v období od 1. októbra do 28.februára z dôvodu minimalizácie narušenia reprodukčného biotopu a obdobia živočíchov viazaných svojím rozmnožovaním na vodný biotop hydromelioračných kanálov.

•

Predložiť orgánu ochrany prírody plán transportu a určenie lokality na uloženie vyťažených
dnových sedimentov.

•

Vypracovať manipulačný poriadok v súčinnosti s ŠOP SR SCHKO Dunajské luhy pre vybudované stavidlá obnovených hydromelioračných kanálov pre stav s vysokou hladinou
podzemnej vody a vysokým úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti, pre stav s priemernou
výškou hladiny podzemnej vody a priemerným úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti a s
nízkou hladinou podzemnej vody a nízkym úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti.

•

Určiť subjekt zodpovedný za manipuláciu so stavidlami.

•

Vypracovať plán údržby zabezpečujúci dlhodobú funkčnosť hydromelioračných kanálov a
uvedený dokument pripraviť v súčinnosti so Správou CHKO Dunajské luhy ŠOP SR.

O D Ô V O D N E N I E
Navrhovateľ Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 212, IČO:
35860839 zastúpený Ing. Laurou Nagyovou, riaditeľkou predložil Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚKN OSŽP) podľa § 29 zákona dňa 13.11.2015
listom č. 5689/400/2015 zo dňa 10.11.2015 oznámenie o zmene vyššie uvedenej navrhovanej činnosti. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Martin Bačík, PhD.,
Hydromeliorácie š.p., Odbor špeciálnych vodohospodárskych činností, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 v novembri 2015.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KN-OSZP2015/013950 zo 16.11.2015 prerušil konanie vo veci a súčasne vyzval navrhovateľa o doplnenie
podania o údaje potrebné k rozhodnutiu vo veci. Prepracovaný materiál v zmysle výzvy doručil
navrhovateľ 3.12.2015 listom č. 5692-3/400/2015 z 26.11.2015. Dňa 19.2.2016 bolo OÚ Komárno,
OSŽP doručené odborné stanovisko Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy listom č.
CHKO DL 92/2016 z 16.02.2016.
Predmetom navrhovanej zmeny povolenej činnosti je rekonštrukcia hydromelioračného kanála na
území obce Okoličná na Ostrove: kanál Okoličná (ev. č. 5 204 034 001), ktorej ťažiskom je:
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a) obnovenie pôvodných parametrov existujúceho hydromelioračného kanála, ktorý je určený na
odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny a
b) osadenie stavidla v kanáli s cieľom zabezpečovať retenciu vody na podporu poľnohospodárskej
krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy.
Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Okoličná na Ostrove
Katastrálne územie: Okoličná na Ostrove; kód katastra: 843342
Parcelné číslo (parcela registra C): 1005
Popis navrhovanej zmeny :
Hydromelioračný kanál Okoličná (ev. č. 5 204 034 001) leží na území obce Okoličná na Ostrove a
kanál je dlhý 1,0 km. Projektovaný a realizovaný priečny profil kanála bol lichobežníkový; hĺbka
koryta 1,50 m. šírka dna 2,00 m. Dno kanála a svahov bolo riešené zatrávnením. V súčasnosti je
prietokový profil kanála na celej dĺžke zmenšený nánosmi, zarastený burinou, kríkmi, rúrový priepust je zanesený, čím je funkčnosť kanála obmedzená. Kanál v celom úseku odvodňuje povrchovým odtokom. Územie ovplyvňované hydromelioračným kanálom Okoličná (ev.č. 5 204 034 001)
má plochu 8 ha a drenáž doňho n i e j e zaústená.
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. Novým technologickým prvkom, ktorý je
zmenou navrhovanej činnosti, bude rozšírenie vybavenia kanála o stavidlo/stavidlá, čím sa vytvoria
podmienky na akumuláciu vody pritekajúcej zo zbernej oblasti, čím sa zabráni vysušovaniu poľnohospodárskej pôdy počas suchých období.
Zmena navrhovanej činnosti sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly č. 11 Poľnohospodárska a lesná výroba, položky č. 3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov.
Podľa ust. § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
Podľa ust. § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a
dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v
uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní
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ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny predloží š.p. Hydromeliorácie orgánu
ochrany prírody (OÚ Komárno OSŽP) aj odborné stanovisko Správy CHKO Dunajské luhy
zamerané na minimalizáciu poškodenia biotopov. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm.
p) zákona nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhujeme vydať rozhodnutie, že sa zaslaná zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Okresný úrad Komárno, pozemkový- a lesný odbor (list č. OU-KN-PLO-2015/014857 zo dňa
21.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej
pôdy nebudú vykonávané činnosti, ktoré odôvodňujú posudzovanie podľa zákona 24/2006 Z.z..
5. Obec Okoličná na Ostrove (list č. 478/2015-3 zo dňa 30.12.2015) v liste uvádza: Obec Okoličná na Ostrove nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti. Zároveň Vám oznamujeme,
že upúšťame od posudzovania podľa zákona.
6. Ministerstv o pôdohospodárstv a a rozvoja vidieka SR (list č. 31419/2015 zo dňa 17.12.2015)
v liste uvádza: Uvedenú zmenu navrhovanej činnosti hodnotíme pozitívne, nemáme k nej zásadné pripomienky a činnosť odporúčame neposudzovať ďalej podľa zákona.
7. Štátna ochrana prírody Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (list č. CHKO
DL 92/2016 z 16.02.2016) v záujme minimalizácie poškodenia biotopov odporúča Okresnému
úradu Komárno vo svojom rozhodnutí určiť nasledovné podmienky realizácie projektu:
- v zmysle § 2 písm. b) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 593
z 12 októbra 2006, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie a v zmysle § 2
ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 18 zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky žiadame, aby vykonávanie prác na kanáloch, ktoré sú súčasťou chránených vtáčích území a v koryte a na brehoch
ktorých rastú dreviny bolo realizované v období od 1. augusta do 30. marca.
- v prípade potreby odstránenia drevín z koryta, alebo z brehov hydromelioračných kanálov z
dôvodu zabezpečenia manipulačného priestoru pre stroje vykonávajúce obnovu kanálov o výrub takýchto drevín a krovín požiadať príslušný orgán štátnej správy podľa Zákona 543/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov
- po vykonaní prác na obnove kanálov zabezpečiť výsadbu autochtónnych drevín v brehovej
časti kanálov po úsekoch, striedavo na pravom brehu a na ľavom brehu kanála a zväčšiť šírku
brehovej línie podľa veľkosti kanála na každej strane od 3-8 metrov od hranice styku vodnej
hladiny s brehom
- ťažbu dnových sedimentov vykonať v období od 1. októbra do 28.februára z dôvodu minimalizácie narušenia reprodukčného biotopu a obdobia živočíchov viazaných svojím rozmnožovaním na vodný biotop hydromelioračných kanálov
- predložiť orgánu ochrany prírody plán transportu a určenie lokality na uloženie vyťažených
dnových sedimentov
- vypracovať manipulačný poriadok v súčinnosti s ŠOP SR SCHKO Dunajské luhy pre vybudované stavidlá obnovených hydromelioračných kanálov pre stav s vysokou hladinou podzemnej vody a vysokým úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti, pre stav s priemernou výškou hladiny podzemnej vody a priemerným úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti a s nízkou hladinou
podzemnej vody a nízkym úhrnom zrážok vo vodozbernej oblasti
- určiť subjekt zodpovedný za manipuláciu so stavidlami
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- vypracovať plán údržby zabezpečujúci dlhodobú funkčnosť hydromelioračných kanálov a
uvedený dokument pripraviť v súčinnosti so Správou CHKO Dunajské luhy ŠOP SR.
Hydromelioračné kanály okrem vodozádržnej a odvodňovacej funkcie predstavujú významný krajinný prvok zabezpečujúci podmienky pre výskyt mnohých druhov rastlín a refúgium pre mnohé
druhy živočíchov v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine.
Verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. k realizácii
navrhovanej činnosti nevyjadrila.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania,
posúdil navrhovanú činnosť 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 dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene. je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
P o u č e n i e :
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945
01 Komárno. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
^

^

/

i
RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Rozdeľovník:
1. Hvdromeliorácie, š.p., Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211
2. Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove
Na vedomie:
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
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