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R O Z H O D N U T I E 
 

 

  

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je v zmysle 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, podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie  

 

vydáva 

 

 

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

a podľa § 29 zákona, na základe zámeru Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v 

Ľubici, ktorý predložil navrhovateľ Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, IČO: 

31942547, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť: Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici, 

ktorá rieši  protipovodňové opatrenia formou úpravy vodného toku Ľubička v intraviláne obce 

Ľubica, zahŕňa opravu potoka v dĺžke 105,7 m, pričom jestvujúci poškodený oporný múr na 

pravom brehu sa vybúra, 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných 

predpisov. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, IČO: 31942547 

predložil dňa 05.06.2017 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 22 zákona zámer Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici. Zámer 

je vypracovaný v jednom variante.    

 

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, Okresný 

úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona listom č.j.  

2017/006851-2/Kr zo dňa 01.06.2017 upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.  

Predmetom zisťovacieho konania bol zámer, ktorý rieši úpravu drobného vodného toku 

Ľubička. Návrh zahŕňa opravu potoka v dĺžke 105,7 m. Navrhovaná trasa sleduje prísne priebeh 

jestvujúceho koryta. Jestvujúci poškodený oporný múr na pravom brehu sa vybúra. Pozdĺžny 
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profil je navrhnutý tak, že spád nivelety navrhovanej trasy je v km 0,000- 0,105 , I = 0,009839. 

Tvar koryta je navrhnutý ako jednoduchý lichobežník so šírkou koryta 3,5 m a so sklonom 

svahov 6 : 1 , h = 1,621 m , čo zodpovedá kapacite Q100 -ročnej vody. Na pravom brehu sa 

vybuduje betónový oporný múr s obkladom na lícnej strane kemeňoblokmi IZM 4/828. Na vrch 

sa osadí prefabrikovaná rímsa IZM 5/828. Na oporný múr sa osadí oceľové zábradlie zo stĺpikov 

profilu I č. 12 a dvoch vodorovných trubiek D 51 mm. Oporný múr sa osadí na betónový základ 

z prostého betónu. Na zárubnej strane op. múra sa vybuduje filtračná vrstva na odvedenie 

vnútorných vôd do toku pomocou trubky D 50mm. Každých 10 m sa múr preruší dilatačnými 

špárami ošetrenými ťažkými asfaltovými pásmi. Na jestvujúcom opornom múre ľavého brehu sa 

vyčistí škárovanie muriva a špáry sa vyplnia cementovou maltou. Postupy prác – búracie práce, 

zemné práce, vybudovanie základovej pätky, vybudovanie oporného múru a filtračnej vrstvy, 

osadenie zábradlia, vyčistenia vyplnenie oporného múru na ľavom brehu vodného toku v obci 

Ľubica. 

 Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10 Vodné 

hospodárstvo, položka 7: Objekty protipovodňovej ochrany, pre ktoré je určené zisťovacie 

konanie bez limitu, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Kežmarok, odbor 

starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. 

 

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné 

prostredie  rozposlal listom č. OU-KK-OSZP-/2017/006851-3,4,5/Kr zo dňa 07.06.2017 zámer 

podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, 

povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a tento zverejnil na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia SR www.enviroportal.sk. V obci Ľubica bol zámer verejnosti prístupný na 

úradnej tabuli od 13.06.2017 do 04.07.2017. 

 

 

     V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti 

o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

  

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH č.j. OU-KK-

OSZP/2017/007618-2/Gm zo dňa 28.06.2017 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, č.j. 27516/2017 zo 

dňa 04.07.2017 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. KK 1839/2/2017 zo 

dňa 20.06.2017 

4. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, č.j. 04869/2017/ODDUPZP-2 

zo dňa 27.06.2017 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., č.j. CS SVP OZ KE 1177/2017/209 

6. Krajský pamiatkový úrad Prešov – č.j. KPUPO-2017/14702-2/47673/OL zo dňa 

20.06.2017 

 

 

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému zámeru vyjadrili nepredložil 

požiadavku, aby sa navrhovaná činnosť ďalej posudzovala podľa zákona.  

 

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, 

ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov: 
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 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: 

Nakoľko ide o protipovodňovú ochranu územia, je potrebné uviesť hydrologické 

podklady dotknutého toku v povodí toku Ľubice (M-denné či N-ročné prietoky, súčasná 

kapacita dotknutého toku, hodnota dimenzačného prietoku Q100). V texte je uvedené, že 

dimenzačnému prietoku Q100 zodpovedá h=1,621 m, preto žiadame doplniť hydraulické 

výpočty (konzumčná krivka).  Ďalej je potrebné doplniť výšku bezpečnostného 

prevýšenia v zmysle platnej STN. Pre lepšiu zrozumiteľnosť a názornosť plánovaného 

rozsahu činnosti žiadame zakreslenie hodnoty dimenzačného prietoku v grafickej časti 

zámeru. V predloženom zámere nie je uvedené či v riešenom úseku bude upravované aj 

dno koryta  

a či dochádza ku križovaniu mostných  konštrukcií a lávok. Ak áno, treba uviesť či 

existujúce mostné konštrukcie a lávky spĺňajú podmienky pre navrhovanú kapacitu 

koryta v súlade s platnou STN. Ďalej upozorňujeme, že ak v rámci prípravy územia dôjde 

k vyrúbu drevín, je potrebné do predloženého zámeru doplniť informácie 

o realizovateľnosti výrubu v mimohniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat 

a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle 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.  

Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov: 
Pri realizovaní zámeru navrhovanej činnosti je nevyhnutné postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany  

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom 

a stavebnom konaní. 

  

 Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja: 

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na 

životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada pri umiestňovaní navrhovanej 

činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

  

 

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, 

sa považujú za súhlasné.  

Okresný úrad Kežmarok, 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, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. 

Príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v území a že sa o rekonštrukciu 

jestvujúcej úpravy predmetného vodného toku za účelom zvýšenia protipovodňovej ochrany 

územia obce Ľubica pred účinkami vzdutia hladiny vodného toku. Možno konštatovať, že 

realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky 

životného prostredia a zdravie obyvateľstva a že pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti budú 

prevyšovať možné negatívne.  .    
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Pri rozhodovaní príslušný orgán prihliadal 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 zámere, 

je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s 

vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 

činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16  zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 

rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa  piatej časti Druhej hlavy 

Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                             

                Ing. Pavol Krigovský        

        vedúci odboru  

 

Doručí  sa: 

 

1. Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica 

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

3. Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok  

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Poprad, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad 

5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov 
6. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 

Prešov 
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

 


