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Výzva na doplnenie žiadosti, prerušenie vodoprávneho konania 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Dňa 07.12.2018 podala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), na  

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán štátnej  vodnej 

správy,  žiadosť o rozhodnutie podľa § 43 ods. 7  zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom 

znení v pochybnostiach, či suchý kanál bývalého vodného toku Ťakov, resp. bezmenného 

ľavostranného prítoku rieky Nitra, je vodným tokom a akým názvom je (bol v čase jeho existencie) 

označený.  

Dňa 27.05.2019 pod č. OU-PD-OSZP-2019/002811 vydal Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, rozhodnutie podľa § 43 

ods. 7 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v pochybnostiach, či kanál bývalého 

vodného toku Ťakov, resp. bezmenného ľavostranného prítoku rieky Nitra, identifikačné číslo 4-21-11-

1873, je vodným tokom. 

Žiadateľ o rozhodnutie, spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (v skratke HBP, a.s.),  

podala dňa 19.06.2017 odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu. 

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím zo dňa 09.09.2019 pod         

č. OU-TN-OOP3-2019/024168/Let, právoplatným dňa 12.09.2019, napadnuté rozhodnutie zrušil 

a vrátil tunajšiemu úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie. 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej  

vodnej správy podľa § 61 ods. a) vodného zákona po preskúmaní  žiadosti  

 

r o z h o d o l  

 

Pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad na rozhodnutie 

podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie  

v zmysle ust.  § 73 ods. 2) vodného zákona  

vyzýva 

 

žiadateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnil o nasledovné  podklady 

 

a) Presnú identifikáciu umiestnenia bývalého vodného toku, ktorý je predmetom žiadosti, parcelné 

čísla pozemkov v katastri nehnuteľností, jeho vyznačenie v mape katastra nehnuteľností. 

Identifikáciu dotknutých pozemkov v registri E katastra nehnuteľností. Zoznam všetkých vlastníkov 

dotknutých pozemkov.  
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b) Doklad o výsledku rokovania a dohody so SVP, š.p., o.z. Piešťany podľa požiadavky na rokovaní 

dňa 14.05.2019. 

c) Vyjadrenie SHMÚ po vykonaní terénneho prieskumu zameraného na kvantitu povrchových vôd 

v danom toku. 

d) Doplniť žiadosť o žiadosť o zmenu povolenia na vypúšťanie banských vôd do povrchových vôd 

vodného toku potoka Ťakov s potrebnými údajmi a dokladmi. 

 

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie  

v zmysle § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov vodoprávne konanie 

 

prerušuje 
 

 Pokiaľ nedostatky podania nebudú v stanovenej lehote odstránené, konanie bude zastavené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), podala dňa 07.12.2018 na  

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán štátnej  vodnej 

správy,  žiadosť o rozhodnutie podľa § 43 ods. 7  zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom 

znení v pochybnostiach, či suchý kanál bývalého vodného toku Ťakov, resp. bezmenného 

ľavostranného prítoku rieky Nitra, je vodným tokom a akým názvom je (bol v čase jeho existencie) 

označený.  

Dňa 27.05.2019 pod č. OU-PD-OSZP-2019/002811 vydal Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, rozhodnutie podľa § 43 

ods. 7 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v pochybnostiach, či kanál bývalého 

vodného toku Ťakov, resp. bezmenného ľavostranného prítoku rieky Nitra, identifikačné číslo 4-21-11-

1873, je vodným tokom. 

Žiadateľ o rozhodnutie, spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (v skratke HBP, a.s.),  

podala dňa 19.06.2017 odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu. 

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím zo dňa 09.09.2019 pod         

č. OU-TN-OOP3-2019/024168/Let, právoplatným dňa 12.09.2019, napadnuté rozhodnutie zrušil 

a vrátil tunajšiemu úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie. 

Nakoľko  v žiadosti neboli predložené potrebné podklady na rozhodnutie,  bolo vodoprávne 

konanie prerušené a žiadateľ vyzvaný na ich doplnenie. 

 

 

Poučenie o odvolaní 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. nemožno 

odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Darina Mjartanová 

                                                                                                           vedúca odboru  
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Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona 71/1967 Zb. (Správny 

poriadok) a § 73 ods. 4) vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli 

správneho orgánu, mesta  Nováky a obce Koš. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia. správneho poriadku 
 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                                Zvesené dňa:  

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:                                             Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie  zo dňa 23.09.2019 pod č. OU-PD-OSZP-2019/002811-21sa doručí 

1. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 

3. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

4. Mesto Nováky   

5. Obec Koš  

6. Ostatným účastníkom konania – neznámym vlastníkom pozemkov v k.ú. Nováky, p.č. KNC 187/8, 

v k.ú Koš, p.č. KNC 2717/3, 3241/2, 3241/1 – verejnou vyhláškou 

7. Mestský úrad Nováky – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky 

8. Obecný úrad Koš – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky 
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