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Vec
Podnet Vajnorského vinohradníckeho spolku o neudržiavanom Vajnorskom potoku v k.ú. Vajnory v lokalite od
Lapača splavenín vo vinohradoch - štátny vodoochranný dozor

Mestská časť Bratislava–Vajnory obdržala dňa 19.01.2023 podnet evidovaný pod č. 324/2003 Vajnorského
vinohradníckeho spolku, Pod lipami č. 1, 831 07 Bratislava o neudržiavanom Vajnorskom potoku v k.ú. Vajnory
v lokalite od Lapača splavenín vo vinohradoch: „ V celom priereze úseku Vajnorského potoka je breh zarastený
malinčím, rôznymi kríkmi a drevinami. Miestami sa v koryte nachádzajú aj odumreté stromy a naplaveniny
prírodného charakteru. Na dvoch miestach v oblasti Široké, je badať výraznú eróziu brehu popri asfaltovej ceste a
miestami aj na druhom brehu, kde sa aktívne odplavuje orná pôda. Na niektorých miestach je prúd silný, nakoľko
sú v koryte prekážky a potok vybočuje z betónmi dláždenej trasy.“

Na základe uvedeného v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisoch
(ďalej len „zákon o vodách“) s poukazom na § 63 ods. 3 písm. c) zákona o vodách Vám oznamujeme, že dňa
23.02.2023 od 09.30 hod. do 12,00 hod. sa uskutoční štátny vodoochranný dozor vodného toku Vajnorský potok
na pozemku parc. č. 2822 a 2773/1 registra “C“, k.ú. Vajnory v dĺžke cca 810 m. Zraz účastníkov pred budovou
Miestneho úradu Bratislava-Vajnory, Roľnícka ulica č. 109, Bratislava-Vajnory v čase o 09,30 hod..

V zmysle § 68 vodného zákona osoba poverená výkonom štátneho vodoochranného dozoru je oprávnená pri výkone
svojej činnosti vstupovať na pozemky, do cudzích objektov a zariadení, vykonávať potrebné zistenia, požadovať
potrebné údaje, informácie doklady a ústne vysvetlenia týkajúce sa predmetného štátneho vodoochranného dozoru,
ako aj nazerať do príslušných podkladov.

Doručí sa:

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 408/2, 841
04 Bratislava
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd
Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín.
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3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
4. Vajnorský vinohradnícky spolok, Pod lipami 1, 831 07 Bratislava

Ing. Michal Vlček
starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory


