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VYHODNOTENIE 

PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH OBCÍ, 

DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB  

K RÚSES VRANOV NAD TOPĽOU 

P.Č. 
ORGANIZÁCIA, SUBJEKT 

Č. LISTU, ZO DŇA 
pripomienky Zapracovanie/zohľadnené/nezohľadnené 

1. Prešovský samosprávny kraj 

Úrad Prešovského samosprávneho 

kraja 

Odbor strategického plánovania 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Číslo 05977/2020/DUPaZP-2 

19.06.2020 

V kap. 3 „Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého 

územného celku a dotknutých obcí“ žiadame aktualizovať 

zhodnotenie vzťahu k novému Územnému plánu Prešovského 

kraja, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom 

Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 a k jeho 

záväznej časti, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením 

Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, schváleným 

Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 

269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019. 

Schválená územnoplánovacia dokumentácia je verejne prístupná 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/dokumenty-

oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-

kraja.html 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Str. 76-84 

2. 

 

SVP š.p., OZ Košice,  

Ďumbierska 14, 041 59 Košice.  

CS SVP OZ KE 2863/2020/3 

 

1. Upozorňujeme na činnosti, ktoré nám ako správcovi vodných 

tokov vyplývajú z platnej legislatívy v zmysle zákona č. 364/2004 Z, 

z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o 

ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Zvlášť 

upozorňujeme na znenie S 48 ,Správa vodných tokov” a S 49 

„Oprávnenia pri správe vodných tokov" zákona č. 36411004 Z z. o 

vodách v znení neskorších predpisov.  

 

2. V budúcnosti plánovaná výstavba resp. rekonštrukcia vodných 

stavieb v predmetných lokalitách za účelom zabezpečenia ochrany 

pred povodňami, prípadne iných vodohospodárskych účelov bude zo 

strany SVP, š. p. realizovaná bez obmedzení. 

 

3. V prípade vzniku povodní s vyhlásením stupňov povodňovej 

aktivity v predmetných lokalitách zaradených do RÚSES bude 

správca vodného toku podľa potreby vykonávať povodňové 

zabezpečovacie práce od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity v 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Doplnený text pre pripomienku 1-4, str.188-189: Pri 

realizácii a starostlivosti o prvky ÚSES je potrebné 

dodržiavať aj rezortnú legislatívu. V prípade 

hydrických prvkov ÚSES je potrebné postupovať 

podľa platných legislatívnych predpisov a 

rešpektovať ustanovenia Zákona NR SR č. 364/2004 

Z.z. o vodách a Zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o 

ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov a ich vykonávacích vyhlášok, zákona 

č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe, ako i 

záväzné dokumenty a predpisy (Plán manažmentu 

povodňového rizika). 
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zmysle zákona č. 7/2010 Z z o ochrane pred povodňami v znení 

neskorších predpisov na povodňou ohrozenom území, s cieľom 

zabezpečiť plynulý odtok vody a chrániť objekty, stavby a 

zariadenia pred ich ďalším poškodením povodňou. Ide o operatívny 

zásah správcu toku v povodňou ohrozenom území bez možnosti 

predchádzajúceho prerokovania spôsobu technického riešenia 

operatívneho v toku s príslušnými orgánmi a organizáciami. 

 

4. Žiadame plne rešpektovať schválený záväzný dokument „Plán 

manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Hornádu", v 

rámci ktorého sú navrhnuté opatrenia na ochranu pred povodňami, 

 

5. V prípade, že následkom obmedzenia údržby vodného toku z 

dôvodu ochrany v predmetných lokalitách dôjde ku škodám na 

majetku tretích osôb, odporúčame zaoberať sa spôsobom 

kompenzácie pre prípady odškodňovania. 

 

6. V predloženom dokumente RÚSES žiadame doplniť, resp. 

upraviť znenie textu: 

V kapitole 4.2.1 „Prírodné/prirodzené stresové faktory“ je uvedené, 

že v okrese Vranov nad Topľou je inundačné územie vytýčené na 

širšej nive rieky Topľa s prítokom Lomnica. Menšie inundačné 

územia sú vytýčené na tokoch Oľka v Malej Domaši a Žalobíne, 

a na Ondavke v Tovarnom a Tovarnianskej Polianke. Žiadame 

doplniť, resp. upraviť znenie textu nasledovne: 

Na území okresu Vranov nad Topľou v súčasnosti nie sú orgánom 

štátnej vodnej správy vyhlásené inundačné územia vodných tokov 

v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších 

predpisov. V rámci projektu „ Mapy povodňového ohrozenia a mapy 

povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ ukončeného v roku 

2015, boli pre tok Topľa, tok Oľka v obci Malá Domaša a Žalobín 

a vodný tok Ondavka v obci Tovarnianska polianka vypracované 

záplavové čiary Q100 ročnej veľkej vody 

 

V kapitole 2.3 vodné toky a plochy navrhujeme doplniť aj malé 

vodné nádrže mimo rybníkov v okrese Vranov nad Topľou a to: 

MVN Remeniny a Tovarné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka zohľadnená, bez zapracovania 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Str.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Str.67 
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V kapitole 4.1.3.3 Ochrana vodných zdrojov, časť povodia 

vodárenských tokov, tabuľka č. 4.8 opraviť informáciu týkajúcu sa 

vodného toku Lysá (HCP 4-3-09-130), jedná sa o vodohospodársky 

významný a vodárenský vodný tok podľa vyhlášky č. 211/2005 Z.z. 

s názvom Lysý potok. 

 

V kapitole 4.1.3.3 Ochrana vodných zdrojov, časť povodia 

vodárenských tokov, tabuľka č. 4.9 je znovu uvedený 

vodohospodársky významný vodný tok Lysá, pričom sa jedná 

o Lysý potok. Vodné toky Hrabinky (HCP 4-30-09-126) 

a Tovarniansky potok nie sú vodohospodársky významnými 

vodnými tokmi podľa vyhlášky č. 211/2005 Z. z. 

 

Navrhované opatrenia v povodí ohraničenom okresom Vranov nad 

Topľou je z našej strany možné akceptovať, avšak ako správca 

nádrže V. Domaša a vodných tokov v povodí musíme konštatovať, 

že: korytá vodných tokov by mali byť prietočné, preto by správca 

toku nemal byť obmedzovaný pri odstraňovaní poškodených 

drevných porastov zasahujúcich prietočný profil koryta. 

Ponechávanie tzv. „mŕtveho dreva“ v kynete toku iba v prípade, že 

sa prevažnou mierou nepodieľa na znížení prietokovej kapacity 

koryta. V rámci vzdutia vodnej nádrže Veľká Domaša je potrebné 

podľa potreby bez zbytočných administratívnych prieťahov zo 

strany organizácie ŠOP SR odstraňovanie novovzniknutých porastov 

samonáletových drevín pod výškovou kótou 161,50 m n. m., 

nakoľko sa jedná o zabezpečenie prioritnej funkcie nádrže. 

 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Str.107 

 

 

 

 

Pripomienka zohľadnená, zapracované 

Str.108 

 

 

 

 

 

Pripomienka zohľadnená, bez zapracovania 
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