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R o z h o d n u t i e 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sekcia vôd, odbor štátnej vodnej 

správy a rybárstva ako príslušný odvolací orgán (ďalej len „ministerstvo“)  podľa § 59 ods. 1 

písm. a) 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“), podľa § 2 ods. 1 písm. d)  zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v odvolacom 

konaní preskúmalo odvolaním napadnuté kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu Nitra, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Štefánikova 69, 949 01 Nitra, pod č. OU-NR-OSZP2-2019/049481 

OU-NR-OSZP2-2020/005682 zo dňa 17.02.2020, proti ktorému podal odvolanie stavebník 

AMV Invest  s.r.o., so sídlom Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 921 811.  

Na základe výsledku vykonaného odvolacieho konania podľa § 59 ods. 3 správneho 

poriadku ministerstvo  

z r u š u j e 

v celom rozsahu rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/049481 OU-NR-OSZP2-2020/005682 

zo dňa 17.02.2020, ktorým Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova 69, 

949 01 Nitra, povolil užívanie vodnej stavby: „Malá vodná elektráreň na rieke Nitra - Nové 

Zámky“ v rkm 16,27 na pozemkoch v katastrálnom území Nové Zámky  

a 

vec vracia Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie,  

oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva 
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O d ô v o d n e n i e 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova 69, 949 01 Nitra (ďalej len 

„OÚ Nitra“) na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 23.10.2019 vydal 

rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/049481 OU-NR-OSZP2-2020/005682 zo dňa 

17.02.2020, ktorým povolil vo dvoch výrokoch užívanie objektov vodnej stavby: „Malá vodná 

elektráreň na rieke Nitra - Nové Zámky“ v rkm 16,27 (ďalej len „MVE Zúgov“) na pozemkoch 

parc. č. 9928/1, 9927, 9929/1, 9929/4, 9930/18, 9930/17, 9930/19, 9927/2, 9928/4, 9929/6, 

9930/22 v katastrálnom území Nové Zámky (ďalej len „k. ú. Nové Zámky“). Výrokom A. 

povolil trvalé užívanie dvoch stavebných objektov SO 02 Hať, SO 05 Úprava podhatia podľa 

§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 26 ods. 4 vodného zákona 

a výrokom B. povolil objekt SO 03 Rybovod (ďalej len „rybovod“) na dočasné užívanie 

v skúšobnej prevádzke po dobu troch rokov podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 4 

vodného zákona. 

Proti rozhodnutiu č. OU-NR-OSZP2-2019/049481 OU-NR-OSZP2-2020/005682 zo 

dňa 17.02.2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) sa k výroku B. odvolal stavebník 

AMV Invest  s. r. o., so sídlom Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 921 811 (ďalej 

len „stavebník“) v zákonom stanovej lehote listom zo dňa 28.02.2020. Z obsahu listu vyplýva 

nasledovné: 

Dôvodom odvolania je nesúhlas so skúšobnou prevádzkou objektu SO 03 Rybovod 

povolenou výrokom  B. napadnutého rozhodnutia, nakoľko výrok B. vychádzal z ustanovenia 

§ 8 ods. 4 vyhlášky č. 383/2018 Z. z. MŽP SR o technických podmienkach návrhu rybovodov 

a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov (ďalej len „vyhláška č. 383/2018 Z. z.“). 

Nakoľko vyhláška nadobudla účinnosť dňom 1. január 2019 a pre objekt rybovodu už uplynula 

dvojročná skúšobná prevádzka, stavebník namieta jej uplatnenie vzťahovanej na rybovod, ktoré 

považuje v tomto štádiu správneho konania za neprípustnú retroaktivitu. 

Skúšobná prevádzka objektu rybovodu bola povolená predchádzajúcim právoplatným 

rozhodnutím OÚ Nitra zo dňa 12.01.2017 na dobu dvoch rokov s presne stanovenými 

podmienkami. Ako uvádza stavebník, všetky stanovené podmienky boli dopodrobna splnené; 

rybovod bol zrealizovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie, riadne uvedený do 

skúšobnej prevádzky a bola zabezpečená jeho údržba a čistenie. Na ochranu rybovodu pred 

devastáciu stavebník vybudoval oplotenie. Užívateľom rybárskeho revíru a pracovníkom SVP, 

š. p. bol umožnený prístup. Monitoring vykonáva spoločnosť ARAR s.r.o.  a správy z neho sú 

zasielané príslušným orgánom. Stavebník vychádzajúc zo stanoviska Mgr. Gruľu Vyjadrenie 

k efektivite rybovodu MVE Zúgov zo dňa 25.02.2020 považuje rybovod za funkčný na 50 %, 

keďže z celkového počtu 12 cieľových druhov rýb dokázalo rybovod lokalizovať 9 a úspešne 

prekonať 6 druhov rýb. 

Stavebník nesúhlasil s aplikovaním vyhlášky č. 383/2018 Z. z. v preambuli zápisnice 

z pracovného rokovania zo dňa 22.01.2020, podľa ktorej opatrenia na nápravu budú navrhnuté 

podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 383/2018 Z. z.. Diskusii s odborníkmi by sa nebránil, ale nesúhlasí 

s postojom napr. RNDr. Drugu, ktorý sa striktne drží vyhlášky č. 383/2018 Z. z.  Preto tiež 

poukázal na to, že na mieste osadenia MVE Zúgov ryby nikdy nemigrovali, keďže nedokázali 
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prekonať bariéru vytvorenú z pevnej hate a stavidlo zo začiatku minulého storočia. Ďalej 

uviedol, že na vlastné náklady vybudoval oplotenie pre ochranu rybovodu a jeho okolia pred 

devastáciou. Zdôraznil, že rybovod je súčasťou vodnej stavby MVE Zúgov, právoplatne 

stavebne povolenej, podmienky splnil, preto má za to, že závery napadnutého rozhodnutia sú 

neopodstatnené, zavádzajúce, vychádzajú z vyhlášky č. 383/2018 Z. z. a  stanovísk subjektov. 

V závere odvolania žiadal o povolenie na trvalú prevádzku rybovodu. 

OÚ Nitra o odvolaní sám nerozhodol a  predložil ho spolu so spisovým materiálom na 

ministerstvo dňa 01.04.2020 podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku. 

Ministerstvo po oboznámení sa s predloženým spisovým materiálom a súvisiacou 

vecnou problematikou zistilo, že spisový materiál nie je úplný a neposkytuje dostatočný 

podklad pre rozhodnutie odvolacieho orgánu, preto požiadalo o jeho kompletné doplnenie ako 

aj o spisový materiál predchádzajúcich konaní súvisiacich s vodnou stavbou. Doplnenie 

spisového materiálu na ministerstvo bolo doručené dňa 22.09.2020. 

Ministerstvo preskúmalo predložený spisový materiál a z hľadiska chronológie zistilo:  

Vodná stavba MVE Zúgov bola umiestnená rozhodnutím stavebného úradu Mesta Nové 

Zámky č. 5445/2011-05-Št zo dňa 21.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2012, 

a pozostávala zo stavebných objektov SO 01 Vodná elektráreň, SO 02 Hať, SO 03 Rybovod, 

SO 04 Úprava bočného prepadu, SO 05 Úprava podhatia, SO 06 Prístupová komunikácia, 

SO 07 Vyvedenie výkonu do VN, SO 08 Krajinárske a terénne úpravy, SO 09 Vyhliadková 

terasa a architektúra a prevádzkových súborov PS 01 Hradiace konštrukcie, PS 02 Strojno-

technologická časť, PS 03 Energetika a PS 04 Riadiace systémy a hate na pozemkoch k. ú. 

Nové Zámky.  

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia 

a odvolacích konaní kraja, povolil uskutočnenie vodnej stavby MVE Zúgov v rkm 16,270 

vo vyššie uvedenej skladbe a súčasne osobitné užívanie vôd (využitie hydroenergetického 

potenciálu povrchových vôd vodného toku Nitra) stavebným povolením č. 1813/2013/63 dňa 

28.03.2013. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia ministerstva č. 6140/2013 zo dňa 31.10.2013, a to 26.11.2013. Rozhodnutie 

ministerstva zmenilo stavebné povolenie tak, že z povoľovanej objektovej skladby vypustilo 

objekt SO 06 Prístupová komunikácia, ktorý bol prenechaný na povoľovanie inému 

špeciálnemu úradu,  a doplnilo podmienku stavebného povolenia v bode 8 stanovením termínu 

vypracovania a schválenia manipulačného poriadku. 

OÚ Nitra vydal kolaudačné rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2017/003795 zo dňa 

12.01.2017, právoplatné dňa 02.02.2017, ktorým povolil prevažnú časť stavebných objektov 

MVE Zúgov (SO 01 Vodná elektráreň, SO 07 Vyvedenie výkonu do VN, SO 08 Krajinárske 

a terénne úpravy, SO 09 Vyhliadková terasa a architektúra) spolu s prevádzkovými súbormi  

(PS 01 Hradiace konštrukcie, PS 02 Strojno-technologická časť, PS 03 Energetika a PS 04 

Riadiace systémy a hate) na trvalé užívanie. Zvyšné štyri stavebné objekty SO 02 Hať, SO 03 

Rybovod, SO 04 Úprava bočného prepadu a SO 05 Úprava podhatia povolil na dočasné 

užívanie v skúšobnej prevádzke na jeden rok do 02.02.2018 a rybovod na dva roky do 

02.02.2019.  

Po uplynutí skúšobnej prevádzky OÚ Nitra vykonal dňa 13.08.2019 štátny stavebný 

dohľad za účelom zistenia, či sa vodná stavba užíva v súlade s ustanoveniami stavebného 
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zákona. Obhliadkou zistil, že stavebník nedovolene užíval štyri stavebné objekty, ktorých 

skúšobná prevádzka skončila a nebolo vydané užívacie povolenie, čo je zdokumentované 

v zázname spísaného pri výkone štátneho stavebného dohľadu. Stavebník bol vyzvaný, aby 

v čo najkratšom čase požiadal o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Na základe výzvy stavebník podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dňa 

23.10.2019, ktorým požiadal o kolaudáciu troch stavebných objektov SO 02 Hať, SO 03 

Rybovod a SO 05 Úprava podhatia (okrem objektu SO 04 Úprava bočného prepadu), na 

základe čoho bolo vydané napadnuté rozhodnutie. 

V rámci preskúmania priebehu kolaudačného konania ministerstvo konštatuje, že 

OÚ Nitra správne postupoval v konaní, keď oznámil začatie kolaudačného konania listom zo 

dňa 14.11.2019, v ktorom uplatnil koncentračnú zásadu a upozornil účastníkov konania, že 

svoje námietky a pripomienky môžu podať najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne 

nebude prihliadať. 

Na kolaudačnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 03.12.2020 bol spísaný 

protokol, do ktorého boli spísané všetky pripomienky prítomných. Stavebník súhlasil 

s monitoringom rýb na jeden rok a chcel rokovať so Slovenským rybárskym zväzom - Radou 

Žilina (ďalej len „SRZ - Žilina“) ohľadne ichtyologickej problematiky a trvalej prevádzky 

rybovodu ako uviedol do protokolu. Mesto Nové Zámky upozornilo, že na objekt stavby SO 06 

Prístupová komunikácia nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a že povolenie na jej predčasné 

užívanie na jeden rok do 15.02.2018 stratilo platnosť. SRZ – Žilina podal  písomný nesúhlas 

s trvalou prevádzkou rybovodu a upriamil pozornosť na problematické miesta v rybovode, 

ktoré boli monitoringom potvrdené. Žiadal v monitoringu pokračovať a až po preukázaní jeho 

účinnosti povoliť trvalú prevádzku pre rybovod. 

Podľa stanoviska RNDr. Vladimír Drugu zo dňa 20.10.2019 predloženého ku konaniu  

Vyjadrenie k spriechodneniu migračnej bariéry N. Zámky – Zúgov na rieke Nitra, rybovod nie 

je kvalitatívne ani kvantitatívne funkčný, lebo ním dokázala preplávať len časť cieľových 

rybích druhov, pričom cieľom spriechodňovania na Slovensku je zabezpečiť priechod všetkým 

cieľovým rybím migrantom a za rok 2019 ním prešlo len 13,7 % označených monitorovaných 

rýb. Na základe vykonaného ichtyologického monitoringu špecifikoval problémy rybovodu, 

poukázal na nepriaznivý vplyv realizovaných zmien rybovodu oproti pôvodnému projektu a 

navrhol riešenia s odporučením optimálneho spôsobu úprav rybovodu na zvýšenie účinnosti. 

Výsledky nedostatočnej funkčnosti rybovodu vyhodnotil vo vzťahu k vyhláške č. 383/2018 Z.z.  

Podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 383/2018 Z. z.: „Ak sa počas skúšobnej prevádzky 

rybovodu alebo prevádzky rybovodu preukáže, že rybovod neplní svoju funkciu podľa § 6 ods. 

2 a 3, vykonajú sa nápravné opatrenia uložené orgánom ochrany prírody vyplývajúce z 

ichtyologického monitoringu migračnej priechodnosti rybovodu. Opatrenia na zabezpečenie 

poprúdovej migrácie pomocou manipulácie na migračnej bariére sa uvádzajú v manipulačnom 

poriadku vodnej stavby. Súčasťou opatrení na zabezpečenie poprúdovej migrácie sú aj 

opatrenia proti strhávaniu rýb do priestoru turbín a opatrenia na zabránenie turbínovej 

mortality, najmä mechanické zábrany a elektrické odpudzovače.“ 

V tejto súvislosti OÚ Nitra zvolal dňa 13.01.2020 pracovné rokovanie vo veci 

špecifikovania opatrení na nápravu a zefektívnenia priechodnosti migračnej bariéry na rieke 

Nitra, ktoré mali byť premietnuté do podmienok kolaudačného rozhodnutia aj s ich 

zapracovaním do projektovej dokumentácie úprav rybovodu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/383/#paragraf-6.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/383/#paragraf-6.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/383/#paragraf-6.odsek-3
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Podľa zápisnice z pracovného rokovania zo dňa 22.01.2020 opatrenia na nápravu 

rybovodu mali byť zahrnuté do kolaudačného rozhodnutia a stavebník mal predložiť projektovú 

dokumentáciu úprav rybovodu spolu so stanoviskami dotknutých orgánov –Štátnou ochranou 

prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), SRZ - Žilina a Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š. p. S týmto riešením súhlasili všetci zúčastnení okrem 

stavebníka, ktorý do zápisnice uviedol, že naďalej trvá na tom, že nie je dôvod pre neschválenie 

trvalej prevádzky rybovodu.  

Napriek nedodaniu požadovaných materiálov OÚ Nitra vydal napadnuté rozhodnutie a 

povolil rybovod na dočasnú dobu v druhej po sebe nasledujúcej skúšobnej prevádzke bez 

stanovenia podmienok opatrení na nápravu. Po ukončení  tejto skúšobnej prevádzky mal 

stavebník požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia a doložiť 

vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, priebežné správy z monitoringu, celkové vyhodnotenie 

monitoringu za 3 roky so stanoviskami SRZ - Žilina a ŠOP SR a preukázať funkčnosť 

rybovodu vyššou priechodnosťou rybovodu pre druhovú skladbu určenú v ichtyologickej 

správe vypracovanej pred výstavbou vodnej stavby. 

Ministerstvo vyhodnotilo konanie a postup, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého 

rozhodnutia, porovnal ho s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, 

najmä s ustanoveniami správneho poriadku, stavebného zákona, vodného zákona a ostatnými 

súvisiacimi osobitnými predpismi. 

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona: „Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, 

vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. 

Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou použije správny 

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to 

ustanovuje osobitný zákon“. 

OÚ Nitra oznamoval obsah písomností v stavebnom konaní verejnou vyhláškou a tento 

spôsob oznámenia podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku ako aj doručenia podľa § 26 ods. 1 

správneho poriadku mal zachovať aj pri konaniach vo veci nasledujúcich. Preto mala byť fikcia 

doručenia dodržaná aj v kolaudačnom konaní, keďže pozemok parc. č. 9930/23 k. ú. Nové 

Zámky, na ktorom sa nachádza rybovod, je rovnako ako v stavebnom konaní tak aj 

v kolaudačnom konaní naďalej vo vlastníctve účastníkov konania, ktorých pobyt nie je známy. 

Ministerstvo ďalej zistilo, že OÚ Nitra nedostatočne vyhodnotil okruh účastníkov 

konania, čo predstavuje z hľadiska zákonnosti postupu závažnú vadu v konaní, ktorá mohla 

mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Z obsahu spisu je tiež zrejmé, že OÚ Nitra 

sa nevysporiadal s postavením účastníka konania a dotknutého orgánu, ktoré boli zmätočne 

označované a zamieňané. K uvedenému ministerstvo konštatuje: 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 8, 969 

55 Banská Štiavnica, ako správca vodných tokov a povodí na Slovensku (ďalej len „SVP, š. p.) 

je účastníkom vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 3 vodného zákona, z postavenia ktorého 

vyplývajú základné procesné práva a povinnosti. Ním zriadený Odštepný závod Piešťany 

označený ako SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, ktorému 

boli v kolaudačnom konaní doručované písomnosti ako účastníkovi konania, nie je účastníkom 

konania ako ani dotknutým orgánom. 
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ŠOP je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 65a ods. 1 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá pre orgány 

prírody a krajiny vydáva stanoviská. ŠOP nie je dotknutým orgánom ani účastníkom 

v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny. 

SRZ - Žilina je občianske združenie disponujúce rybárskym právom podľa zákona 

č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“). Pri 

hospodárení v rybárskom revíri negatívne zasiahnutom vodnou stavbou je rybárske právo 

priamo dotknuté vodoprávnym rozhodnutím, vzťahujúcim sa na výstavbu a prevádzku 

akejkoľvek malej vodnej elektrárne, a z tohto dôvodu SRZ - Žilina je účastníkom konania 

v časti rybovod podľa § 4 ods. 1 zákona o rybárstve v spojení § 14 ods. 1 správneho poriadku 

a nie je dotknutým orgánom. 

Z obsahu spisového materiálu ministerstvo ďalej zistilo, že na základe objednávky 

stavebníka bolo spracované druhé nezávislé vyhodnotenie funkčnosti rybovodu Vyjadrenie 

k efektivite rybovodu MVE Zúgov zo dňa 25.02.2020, ktoré vypracoval Mgr. Daniel Gruľa. 

Vo vyjadrení konštatuje, že rybovod je funkčný len čiastočne. Za obdobie rokov 2018 až 2019 

z označených 1500 jedincov cieľových druhov rýb úspešne prešlo rybovodom len 159 kusov 

rýb, čo predstavuje 10,6 %. Z hľadiska druhovosti iba jediný druh dosiahol 32,5 % a ostatné do 

1 %. Uvedené vyjadrenie je porovnateľné s vyjadrením RNDr. Vladimíra Drugu zo dňa 

20.10.2019. Ministerstvo na základe záverov týchto vyjadrení konštatuje, že stavba rybovodu 

nie je spôsobilá užívania na určený účel. 

Zabezpečenie migrácie rýb a ostatných vodných organizmov je jednou z povinností 

stanovených článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES zo dňa 

23.10.2000 ustanovujúcej rámec spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Zlepšovanie pozdĺžnej 

kontinuity vodných tokov je zároveň cieľom medzinárodnej komisie na ochranu povodia 

vodného toku Dunaj vrátane jeho prítokov. Podľa usmernení v súvislosti s uvedeným 

dokumentom je povinnosťou členských štátov zlepšovať kvalitu vôd s hlavným dôrazom na 

pozdĺžnu kontinuitu vodných tokov a spriechodňovanie migračných bariér. Udržanie pozdĺžnej 

kontinuity vodných tokov a spriechodňovanie migračných bariér je základným predpokladom 

udržania vyhovujúcej kvality vody a zachovania populácie pôvodných druhov rýb a ostatných 

vodných živočíchov. Spriechodňovanie migračných bariér sa musí zabezpečovať v súlade 

s najnovšími vedeckými poznatkami, aby sa dosiahla vyššia účinnosť migrácie, ktorá umožní 

prechod všetkým cieľovým rybím migrantom.  

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona: „V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad 

určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie 

drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a 

určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, 

ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a 

nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.“ 

Podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona: „Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie 

treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku, stavebný úrad po 

dohode s dotknutými orgánmi rozhodne o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a 

určí jej podmienky.“ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Ministerstvo v napadnutom rozhodnutí posúdilo, že podmienky pre dočasné užívanie 

rybovodu určené stavebníkovi sú nepostačujúce, pretože z nich nevyplýva žiadne plnenie 

povinností v súvislosti s riešením nefunkčného rybovodu a vykonaním opatrení na nápravu 

v určenej primeranej lehote. Prioritu funkčnosti rybovodu stavebník zjavne nedocenil, keďže 

nedoplnil podklady napadnutého rozhodnutia požadovanou projektovou dokumentáciou úprav 

rybovodu. Z podmienok vyplývajúci monitoring, vyhodnotenie či prípadné opatrenia by boli 

nadbytočným opakovaním už ukončenej skúšobnej prevádzky. 

Ministerstvo preskúmaním ďalej zistilo, že správny orgán v napadnutom rozhodnutí 

citoval parc. č. pozemkov 9928/1, 9927, 9929/1, 9929/4, 9930/18, 9930/17, 9930/19, 9927/2, 

9928/4, 9929/6, 9930/22, ktoré nie sú v súlade s úradnou evidenciou katastra nehnuteľností, 

z porovnania s ňou sú nesprávne alebo neexistujúce a už v stavebnom konaní boli majetkové 

vzťahy vodnej stavby nedostatočne vyhodnotené vo vzťahu k pozemkom. 

V súvislosti s neskolaudovaným stavebným objektom SO 06 Prístupová komunikácia 

ministerstvo konštatuje, že OÚ Nitra nerešpektoval zákonnú podmienku zabezpečenia 

bezpečného prístupu a príchodu k vodnej stavbe a vydal napadnuté rozhodnutie v rozpore 

s § 81b písm. c) stavebného zákona. 

V nadväznosti na namietanú retroaktivitu uplatňovaných ustanovení vyhlášky 

č. 383/2018 Z. z. ministerstvo ďalej konštatuje, že podľa § 81 ods. 2 stavebného zákona ak 

v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola 

spracovaná projektová dokumentácia, prihliada sa na ne len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia 

vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou. Treba poznamenať, 

že aj pred platnosťou vyhlášky č. 383/2018 Z. z. technické riešenia rybovodov museli 

zohľadňovať biologické zákonitosti prirodzeného prostredia v umelom biokoridore s ohľadom 

na schopnosti jednotlivých druhov rýb prekonávať migračné bariéry tak, ako je to ustanovené 

v § 26 ods. 5 vodného zákona v druhej vete: „Nová vodná stavba musí zabezpečiť ochranu 

rybárstva a obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov;“ 

Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona: „V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä 

skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 

určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie 

stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany 

života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.“ 

Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona: „S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie 

o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie 

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.“ 

V kolaudačnom konaní je povinnosťou stavebného úradu skúmať, či stavba nebude mať 

negatívny vplyv na životné prostredie a či bola zrealizovaná v súlade so stavebným povolením 

a  projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Zistené zmeny a drobné 

odchýlky  musia byť vyznačené do overenej dokumentácie stavby, ak sa skutočné realizovanie 

stavby podstatne neodlišuje od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 

Rozsah miery zistených odlišnosti, zmeny a drobné odchýlky, však nie sú vyznačené 

v predloženej projektovej dokumentácii, ktorá navyše nebola overená, pričom počas výstavby 

boli uskutočnené viaceré zmeny ako je zrejmé z porovnania výkresov dokumentácie pre 

stavebné povolenie a dokumentácie skutočného realizovania stavby; napríklad realizovaný 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-68
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rybovod v dolnej časti má nepriaznivo zvýšený sklon z odporúčaných 5% na 12,881% 

a po celej dĺžke hladké betónové dno namiesto kamennej dlažby. 

Ministerstvo konštatuje, že OÚ Nitra sa dostatočne nezaoberal § 81 ods. 4 stavebného 

zákona ako aj ustanovením § 81 ods. 3 stavebného zákona, keď zistil na stavbe také závady, 

ktoré bránia jej užívaniu. 

Podľa § 81b písm. d) stavebného zákona: „Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie 

je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie 

stavby na určený účel, najmä ak nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú 

komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, 

prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru.“ 

Ministerstvo konštatuje, že OÚ Nitra v kolaudačnom konaní nezohľadnil objektovú 

skladbu vodnej stavby ako jeden funkčný celok, ktorý bol takto naprojektovaný a mal byť takto 

aj skolaudovaný, neprihliadal na súčinnosť prevádzkovo previazaných objektov, ich 

spôsobilosť samostatného užívania a neposúdil dôsledky čiastkového povoľovania z hľadiska 

časovej postupnosti, bezpečnosti a vylúčenia negatívnych účinkov vodnej stavby na vodný 

ekosystém. 

Vzhľadom na výsledky monitoringu je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na 

zlepšenie funkčnosti rybovodu a vychádzať z navrhnutých požiadaviek a stanovísk účastníkov 

konania ako aj dotknutých orgánov, najmä orgánov ochrany prírody a krajiny, SRZ – Žilina a 

SVP, š. p. 

V novom konaní OÚ Nitra musí vyhodnotiť a určiť ďalší zákonný postup z hľadiska 

povoľovacej činnosti na základe predloženia projektovej dokumentácie úprav rybovodu, musí 

dôsledne uplatňovať zásady správneho konania, správne vymedziť okruh dotknutých orgánov 

a účastníkov konania, ktorých postavenie vyplýva z osobitných predpisov ako aj z evidencie 

katastra nehnuteľností, riadne viesť spis a preukázateľné doručovanie písomností, vyžadovať 

od stavebníka originály podkladov pre rozhodnutie spolu s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou oprávnenou osobou, predloženú dokumentáciu overiť úradnou pečiatkou, 

vysporiadať sa so skutočnosťou, že v čase podania návrhu na vydanie napadnutého rozhodnutia 

nebolo už platné povolenie na skúšobnú prevádzku, že objekt SO 04 Úprava bočného prepadu, 

ktorý nie je predmetom napadnutého rozhodnutia, sa užíva bez povolenia, podmieniť vydanie 

nového rozhodnutia vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie prístupovej 

komunikácie, posúdiť možnosti a dôsledky čiastkového povoľovania objektov vodnej stavby 

a nové rozhodnutie vydať v súlade so zákonmi a právnymi predpismi. 

Do výroku nového rozhodnutia je potrebné uviesť súvisiace právoplatné rozhodnutia, 

ktorými boli stavebne povolené a dané do užívania stavebné objekty a prevádzkové súbory 

vodnej stavby MVE Zúgov. 

Je na posúdení správneho orgánu, či po uskutočnení nového správneho konania vydá 

dve samostatné rozhodnutia alebo jedno rozhodnutie, pričom o právnych následkoch takto 

vydaných rozhodnutí, resp. rozhodnutia je potrebné upovedomiť stavebníka. 

Správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

Na základe výsledkov odvolacieho konania ministerstvo rozhodlo v zmysle § 59 ods. 3 

správneho poriadku tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno ďalej 

odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Gaálová 

      riaditeľka odboru 

štátnej vodnej správy a rybárstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. AMV Invest  s. r. o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky  

2. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

3. SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany 

4. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

5. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1 

 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 

6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 

949 01 Nitra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


