
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia 
o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). 

 

a) Okresný úrad Veľký Krtíš, Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíšoznamuje 
verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej 
výroby, poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a 
zavedenie vhodných preventívnych opatrení, Investície do preventívnych opatrení 
zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, 
nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí, Projektový celok PC3, 
Rekonštrukcia kanálov v okrese Veľký Krtíš na území obcí Malá Čalomija, Veľká 
Čalomija: 1. kanál 05 (ev.č. 5 310 029 001), 2. kanál 07 (ev.č. 5 310 033 02)“,  podľa 
§ 18 ods. 2, písm. d) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Veľký Krtíš, 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

Námestie A.H. Škultétyho 11 

990 01 Veľký Krtíš 

Názov navrhovanej činnosti  Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby, 

poškodeného prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných 

preventívnych opatrení, Investície do 

preventívnych opatrení zameraných na zníženie 

následkov pravdepodobných prírodných katastrof, 

nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí, 

Projektový celok PC3, Rekonštrukcia kanálov v 

okrese Veľký Krtíš na území obcí Malá Čalomija, 

Veľká Čalomija: 1. kanál 05 (ev.č. 5 310 029 001), 

2. kanál 07 (ev.č. 5 310 033 02) 

Miesto realizácie Kraj: Banskobystrický, okres: Veľký Krtíš, obec: Veľká 

Čalomija, Malá Čalomija, hydromelioračné kanále 

s dĺžkou približne 1,5 km a 3,266 km v k.ú. Malá Čalomija 

a Veľká Čalomija, mimo zastavaného územia obcí. 

Predmet činnosti  Obnovenie pôvodných parametrov existujúcich 

hydromelioračných kanálov určených na odvádzanie 

prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny, 

osadenie stavidiel s cieľom zabezpečovať retenciu 

vody na podporu poľnohospodárskej krajiny 

v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu 

klímy. 

Navrhovateľ  HYDROMELIORÁCIE, š.p. 

Vrakunská 29 

825 63 BRATISLAVA 211 

 



b) Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 1 a § 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, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne 
konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní predpokladaných vplyvov 
oznámenej zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie dňom 06.11.2015, 
doručením oznámenia navrhovateľom.  

c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné 
získať u príslušného orgánu a u povoľujúceho orgánu. 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

e) Neuvádzame. 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 
www.enviroportal.sk        a        na        webovom        sídle        príslušného        orgánu: 

http://www.minv.sk/?spravne-konania-46 . 

 

g) Podľa § 29 odsek 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy 
možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže 
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom 
zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť 
najmenej po dobu desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.  

 

h) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií podľa § 29 ods. 
8 zákona. Písomné stanovisko zasiela verejnosť na adresu: 

Okresný úrad Veľký Krtíš, 
          odbor starostlivosti o životné prostredie  
          Námestie A.H. Škultétyho 11 
          990 01 Veľký Krtíš  
          Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené 

dotknutej obci. 

 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ 

i) Neuvádzame. 
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