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Začiatok odstraňovania nelegálnych objektov z  pobrežných 
pozemkov vodnej stavby Veľká Domaša 
 
Vodná stavba Veľká  Domaša, 17. 2. 2020 

 
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, na základe Uznesenia 
vlády pristúpi za účasti podpredsedu vlády SR  Richarda Rašiho 
k odstraňovaniu nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov vodnej stavby 
Veľká Domaša   v pondelok, 17. 2. 2020.  
 
Je veľmi náročné zamedziť tvorbe nelegálnych  objektov a náš podnik  nemá 
zákonné možnosti ako sa s týmto vysporiadať. V prípade nelegálnych objektov, ktoré 
majú známeho majiteľa, sme túto skutočnosť oznamovali príslušným stavebným 
úradom, ktoré majú v tejto veci konať v zmysle zákona, no vo väčšine prípadov ide 
o neznámych vlastníkov a naši pracovníci vylepujú výzvy  na odstránenie  takýchto s 
objektov. V spolupráci s políciou SR,  ako aj za účasti médií sa naši pracovníci 
pokúšali hlavne počas letnej turistickej sezóny identifikovať vlastníkov týchto 
objektov, no bohužiaľ vo väčšine prípadov bezvýsledne.  
 
V prípade vodnej stavby Veľká Domaša, kde stavebné úrady príslušných obcí 
nekonajú v dostatočnej miere a svoje povinnosti presúvajú na štát, bol práve z tohto 
dôvodu Vládou SR schválený návrh na odstraňovanie nelegálnych objektov v okolí 
Domaše. Z tohto návrhu vyplýva, že  nelegálne objekty, na ktorých sa už aj 
opakovane nachádzajú výzvy na ich odstránenie, sú  klasifikované ako nájdená vec  
a budú sústreďované na vopred určenom pozemku po dobu jedného roka. Ak sa k 
nim za túto dobu majiteľ neprihlási, prepadnú štátu resp. budú zlikvidované. 
 
Náš podnik v januári tohto roku zadal Ústavu súdneho znalectva pri STU v Bratislave 
zamerať a  ohodnotiť jednotlivé nelegálne objekty pre účely ďalšieho nakladania 
s týmito objektami. V prípade, že sa do stanovenej lehoty prihlási majiteľ objektu, 
budú náklady vymáhane od tejto osoby v opačnom prípade budú náklady znášať 
všetci daňoví poplatníci.  
 
V okolí vodnej stavby Veľká Domaša sa nachádza približne 300 nelegálnych 
objektov, počet ktorých sa neustále mení, pričom na pozemkoch v správe SVP, š. p. 
sa nachádza približne 270 objektov, z toho asi 90 objektov, ktorých vlastníci sú 
známi, a 180 objektov nezistených vlastníkov. Ďalšie objekty sa nachádzajú na 
území v správe jednotlivých obcí a urbárskych spoločenstiev. V prípade 
umiestňovania nelegálnych objektov pod úrovňou maximálnej retenčnej hladiny 
dochádza tiež k obmedzovaniu preventívnych opatrení ochrany pred povodňami, čo 
môže v nemalej miere sťažovať elimináciu (zmierňovanie) nepriaznivých následkov 
povodní na ľudské zdravie, život, majetok, životné prostredie alebo na hospodársku 
činnosť. Osadzovaním takýchto objektov dochádza k poškodzovaniu brehov 
a brehových opevnení vodnej nádrže. 
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Návrh plánu odstránenia nelegálnych stavieb a zariadení na pozemkoch v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku pri vodnej stavbe Veľká 
Domaša má za cieľ prispieť k vyriešeniu dlhotrvajúceho problému umiestňovania 
nelegálnych objektov v blízkosti vodných nádrží vo vlastníctve štátu. 
 
Umiestňovanie takýchto objektov má výrazný negatívny dopad na vlastnícke práva 
vlastníkov dotknutých pozemkov, môže mať negatívny vplyv na ochranu kvality vôd, 
bráni rozvoju potenciálnej podnikateľskej činnosti vykonávanej v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi (napr. v oblasti cestovného ruchu) a zároveň má aj výrazne 
negatívny estetický vplyv na dané územie. Pri náhlom vzostupe hladiny môže dôjsť k 
zaplaveniu objektov vodou a do vody sa tak môžu dostať nebezpečné látky, odpad a 
fekálie. Pri následnom odplavení objektov môže tiež dôjsť k poškodeniu hrádze, 
prípadne iných častí alebo zariadení vodnej stavby, resp. k obmedzeniu ich 
funkčnosti. V súvislosti s užívaním takýchto objektov dochádza k produkcii tuhého 
komunálneho odpadu, čo zapríčiňuje aj vznik divokých skládok, čím dané územie 
stráca na atraktivite.  
 
Aj napriek vyhrážkam našim zamestnancom zo strany utajených vlastníkov týchto 
objektov si aj vďaka medializácii doteraz neznámi majitelia začali v posledných 
dňoch odstraňovať takéto objekty svojpomocne a k dnešnému dňu je ich 35. Zároveň 
naši pracovníci za prvé dva dni  premiestnili na vopred určený pozemok 9 
nelegálnych objektov. Intenzita ich odstraňovania sa v najbližších dňoch zvýši 
vzhľadom na nasadenie ďalšej techniky. Termín ukončenia odstraňovania takýchto 
objektov  je stanovený  na koniec  apríla 2020. 
 
Doplňujúca informácia pre médiá:  
 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik bol založený v roku 1997. Vznikol 
spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie 
Bodrogu a Hornádu.  
SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke viac ako 50 tisíc km, 303 vodných nádrží, 2 811 km 
ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 
Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  
Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými 
závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí. 
 
 
Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 
 
Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 
Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 
a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 
 
Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca a Popradu 
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