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Vec: Zámer "Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce" - stanovisko 
 

Dňa 20.12.2016 bol Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja, doručený 
zámer „Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“. Navrhovateľ – Obec Bodovce v zast. František 
Jusko, starosta obce, Bodovce 55, 082 66 Uzovce, IČO: 00 690 422. 

Účelom navrhovanej činnosti vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany je revitalizácia, 
oprava a údržba ochranného rigolu na zachytávanie a odvedenie povrchových dažďových vôd z cesty a zo 
svahu nad rodinnými domami v celkovej dĺžke 184,75 m. Ochranný protipovodňový rigol má na 
viacerých miestach nevyhovujúci pozdĺžny sklon, resp. úplne chýba. V úsekoch križovania s chodníkmi 
alebo vozidlovými komunikáciami sú priepusty malého priemeru, čím sa zabraňuje plynulému odtoku 
povrchových vôd. 

Pri výstavbe IBV a KBV v obci Bodovce bol vybudovaný ochranný rigol pre zachytávanie 
povrchových dažďových vôd z cesty a zo svahu nad rodinnými domami. Tento rigol označený ako Vetva 
„A-1“ s pozdĺžnym sklonom smerovo kopíruje v celom úseku pôvodnú trasu rigolu. Jednotlivé vetvy 
ostávajú prepojené. Trasa ochranného rigolu bude vedená existujúcim rigolom. Existujúca vetva rigola je 
ukončená existujúcou kalovou jamou pred existujúcim cestným priepustom pod štátnou cestou. Celková 
dĺžka úpravy ochranného rigolu 184,75 m.  

Jednotlivé časti ochranného rigolu boli postupnou výstavbou rodinných domov a realizáciou 
vjazdov k rodinným domom a na susedné parcely z veľkej časti znefunkčnené. 

Ochranný protipovodňový rigol má na viacerých miestach nevyhovujúci pozdĺžny sklon, resp. 
úplne chýba. V úsekoch križovania s chodníkmi alebo vozidlovými komunikáciami sú priepusty malého 
priemeru, čím sa zabraňuje plynulému odtoku povrchových vôd. Realizácia navrhovanej úpravy 
zabezpečí bezpečné odvedenie prívalových dažďových vôd čím sa eliminuje ohrozenie majetku občanov 
obce a zlepšenie estetického pôsobenia rigolu v zastavanom území obce. 

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k navrhovanej činnosti nasledovné  

stanovisko: 

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné 
prostredie súhlasí so zaslaným zámerom a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať 
záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

 
 
S pozdravom 

 
 

                                                                                                   Ing. František Barnáš 
 vedúci odboru

 


