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Vec 
PETÍCIA občanov mesta Sereď proti výrubu stromov v oblasti ulice Pod hrádzou v Seredi 
-odpoveď  

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

verejnej moci v súlade so zákonom číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov (petičný zákon) a orgán štátnej vodnej správy podľa zákona číslo 7/2010 Z . z. 
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (zákon o povodniach) a zákona číslo 
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) prešetril obsah petície v súlade s § 
5 ods. 5 petičného zákona, zistil skutočný stav veci. Jeho súlad alebo rozpor s právnymi 
predpismi na úseku ochrany vodných stavieb a ochrany pred povodňami konzultoval so 
subjektami, oprávnenými v danej veci vykonávať štátny dozor a navrhovať opatrenia v zmysle 
príslušných predpisov a so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. OZ Piešťany, 
Správa povodia dolného Váhu Šaľa.  

 
Petícia bola odovzdaná do rúk primátora mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho v znení 
„My, občania mesta Sereď nesúhlasíme s výrubom  stromov v oblasti ulice Pod hrádzou 

v Seredi. 
Stromy sme si z vlastných zdrojov zaobstarali, vlastnoručne posadili a o väčšinu z nich 

sa staráme takmer 40 rokov, kosíme trávu okolo nich atď. Stromy nám slúžia ako ochrana proti 
prašnosti a hluku počas vojenských cvičení, nehovoriac o vizuálnom efekte a dotváraní 
nezameniteľného koloritu celej oblasti.“ 

Táto petícia bola mestom Sereď v kópii postúpená na Okresný úrad Galanta dňa 
07.06.2016, v počte 11 petičných hárkov s 276 podpismi a uvedením adresy predsedu a členov  
petičného výboru. 
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Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri posudzovaní predmetu 
petície vychádzal z vyjadrenia Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava č. idč. 2016-0769 
2015-00001183 zo 17.06.2016 k výskytu drevín na ochrannej hrádzi Váhu v meste Sereď a zo 
skutočností z vlastnej obhliadky dňa 13.07.2016. 
Pravá ochranná hrádza Váhu v kat. úz. Sereď je vodnou stavbou II. kategórie a výkon 
odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa vyhl. č. 119/2016 Z. z. vykonáva 
poverená osoba – Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava a ňou určení pracovníci podľa 
stavieb. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami podľa § 56 vodného 
zákona je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, 
ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku.  
 
Výsledok prešetrenia obsahu petície a skutkového stavu je nasledovný: 
Podľa zistených skutočností orgánu dohľadu bude žiadúce: 

- Odstrániť dreviny rastúce na telese ochrannej hrádze a tiež dreviny rastúce do 1,5 m 
od päty ochrannej hrádze 

- Zamedziť odťažovanie zeminy z telesa ochrannej hrádze, resp. hrádzu dať do 
pôvodného stavu na miestach nepovolených státí pre automobily. 

Tieto opatrenia budú riešené v spolupráci s mestom Sereď formou výzvy občanom, termín 
odstránenia zistených nedostatkov bude určený po dohode s SVP, š. p. OZ Piešťany, SpdV 
Šaľa. 
 
Nesúhlas občanov mesta Sereď s výrubom drevín na ulici Pod hrádzou v Seredi, vyjadrený 
v petícii, je v rozpore s ustanovením § 55 vodného zákona, ktorý v ods. 1 zakazuje akýmkoľvek 
spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzí, 
vysádzať na nich dreviny.  
Na základe uvedeného orgán štátnej vodnej správy bude postupovať v súlade s § 55 ods. 3 
vodného zákona. 
 
 
Na vedomie 
 
Mesto Sereď 
 
Vodohospodárska výstavba, š. p. 
Karloveská 2 
P.O.BOX 45 
842 04  Bratislava 
 
SVP, š. p. OZ Piešťany 
Správa povodia dolného Váhu 
Dolná 16 
827 00  Šaľa 
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