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Postup pre účastníkov procesov prípravy, posudzovania, povoľovania a realizácie 

vodných stavieb s energetickým využitím s výkonom do 10 MW, t. j. malých vodných 

elektrární na vodných tokoch Slovenskej republiky 

 

1.) Prvotné posúdenie žiadostí o výstavbu MVE adresovaných na SVP, š. p. vzhľadom na to,                    

či predmetný zámer výstavby uvažuje s využitím hydroenergetického potenciálu vodných 

tokov na existujúcich priečnych stavbách, migračných bariérach resp. mlynských náhonoch                 

s navrhovaným inštalovaným výkonom do 0,1 MW, alebo v profiloch, ktoré sú súčasťou 

Prílohy č. 4 „Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov 

SR do roku 2030“, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 12/2017                 

z 11. januára 2017 (AKVHEP) a zároveň, či je výstavba MVE z technicko-prevádzkového 

hľadiska uskutočniteľná. 

2.) V prípade, ak výstavba MVE je v zmysle vyššie uvedeného bodu 1 uskutočniteľná,                         

a uvedené profily boli v rámci využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov 

Slovenskej republiky v minulosti SVP, š. p., alebo Komisiou odporučené na výstavbu                   

MVE - SVP, š. p. vyzve žiadateľa na predloženie nasledovných dokumentov, ktoré                            

vedú k uzatvoreniu majetkovoprávneho vzťahu s SVP, š. p.: 

a) Výsledok zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo                  

jej zmeny v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie                   

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Príloha č. 8 – zoznam navrhovaných činností 

podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, položka 2.2 - Energetický 

priemysel, navrhovaná činnosť - Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie 

(hydroelektrárne), prahové hodnoty: od 0,1 MW v časti A - povinné hodnotenie a do 0,1 MW 

v časti B - zisťovacie konanie). V prípade povinného posudzovania je potrebné predložiť 

Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. 

b) Rozhodnutie príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ktorá rozhodne či ide o navrhovanú 

činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) 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 prípade, ak ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) 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), žiadateľ predloží rozhodnutie orgánu štátnej vodnej 

správy, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti 

splnia podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 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). 

c) Predloženie súhlasu príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny so zásahom                         

do mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak to vyplynie z predchádzajúcich konaní (konanie o vydaní 
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súhlasu na zásah do mokrade, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie),                           

je potrebné požiadať aj o udelenie výnimky z druhovej ochrany podľa § 40 zákona                                

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

d) V rámci posudzovania vodnej stavby s energetickým využitím v zmysle vyhlášky MŽP SR                     

č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického 

potenciálu vodných tokov, predloženie Analýzy miery a hospodárnosti využitia 

hydroenergetického potenciálu (ekonomickej efektivity). 

 

- Po predložení uvedených dokumentov sa SVP, š. p. bude zaoberať s návrhom Zmluvy                    

o budúcej nájomnej zmluve s určením časového obdobia (max. 3 roky), počas ktorého                        

je navrhovateľ MVE povinný predložiť právoplatné územné rozhodnutie k vodnej stavbe                      

s energetickým využitím. O uvedenej skutočnosti bude SVP, š. p. informovať členov 

Komisie.  

- Po ukončení procesu územného konania a predložení právoplatného územného rozhodnutia 

SVP, š. p. pristúpi k vypracovaniu návrhu riadnej nájomnej zmluvy na pozemky v správe 

SVP, š. p., ktoré sú potrebné na výstavbu a prevádzku MVE.  

- V prípade, ak ide o profil uvedený v Prílohe č. 4 AKVHEP, ktorý v minulosti nebol 

odporučený na výstavbu a nebol ani predmetom rokovania Komisie, SVP, š. p. predloží 

žiadosť o výstavbu MVE na rokovanie Komisie. Súčasťou žiadosti bude Štúdia 

realizovateľnosti vrátane situácie širších vzťahov a Analýzy miery a hospodárnosti využitia 

hydroenergetického potenciálu (ekonomickej efektivity) predložené navrhovateľom výstavby 

MVE. 


