


MVE Hronská Dúbrava 

Stavebný úrad obec Hronská Dúbrava vydal 
dňa 28.06.2005 územné rozhodnutie na 
,,MVE Hronská Dúbrava“ nachádzajúcu sa v 
k.ú. Jalná (obec Trnavá Hora), v k.ú. 
Hronská Dúbrava a v k.ú. Hronská Breznica. 

Katastrálne územie Jalná (obec Trnavá Hora) Katastrálne územie Hronská Dúbrava 

Zdroj: www.geoportal.sk 



MVE Jalná 

Obec Hronská Dúbrava – stavebný úrad 
vydal dňa 28.06.2005 územné rozhodnutie 
na ,,Malú vodnú elektráreň na rieke Hron – 
Hronská Dúbrava“ nachádzajúcu sa v k.ú. 
Jalná (obec Trnavá Hora), Hronská Dúbrava 
a Hronská Breznica. 

Katastrálne územie Hronská Dúbrava 

Katastrálne územie Jalná (obec Trnavá Hora) 

MVE Jalná 

Katastrálne územie Pitelová 

Stavebný úrad obec Pitelová – vydal dňa 
06.07.2012 územné rozhodnutie na 
,,MVE Jalná“ nachádzajúcu sa v k.ú. Jalná 
(obec Trnavá Hora) a v k.ú. Pitelová. 

Zdroj: www.katasterportal.sk 



MVE Jalná 

• Obyvatelia Trnavej Hory spísaním petície proti MVE Jalná (259 podpisov) 
• Obyvatelia Pitelovej spísaním petície proti výstavbe MVE Jalná (150 podpisov) 
• Obecné zastupiteľstvo Trnavej Hory jednohlasne prijalo dve uznesenia proti výstavbe MVE Jalná 
• Obecné zastupiteľstvo Pitelovej jednohlasne prijalo tri uznesenia proti výstavbe MVE Jalná 
• Starosta obce Trnavá Hora Ing. Ján Harman podal záväzné nesúhlasné stanoviská k umiestneniu 

stavby MVE Jalná 

PROTI MVE Jalná: 

Dôvody nesúhlasu: 
• Výrub stromov, zničenie ekosystému a zánik pôvodného  rybieho spoločenstva 
• Tvorba toxických naplavenín v rieke 
• Zhoršenie stavu vôd 
• Ohrozenie spodnými vodami 
• Ohrozenie ľadochodmi 
• Ohrozenie povodňami 
• Ohrozenie premávkou ťažkých dopravných prostriedkov popred rodinné domy  



MVE Jalná 

• Starosta obce Pitelová Ján Kubík 
Za MVE Jalná bol: 

Dôvod súhlasu: 
• Zmluva s firmou ZUS Servis s.r.o., v ktorej zabezpečenie plnenia tohto záväzku je zaistené 

prevoditeľnými cennými papiermi – vlastnými zmenkami v hodnote 390.000.- €.  

Vyjadrenie starostu obce Pitelová zo dňa 29.10.2012 (Reportéri RTVS): 
„Je správne, že táto stavba tam bude. Toho som ja toho názoru. A ako príslušný stavebný úrad 
určený krajským stavebným úradom nie som viazaný rozhodnutím obecného zastupiteľstva.“ 

Vyjadrenie starostu obce Pitelová zo dňa 7. 9. 2012 (zaznamenané na verejnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Pitelová): 
“Nechal som si tam zadné dvierka (pozn.  kladným rozhodnutím o umiestnení stavby MVE). Ak 
KSÚ povie, že obec nepochybila, že urobila dobre, je tam možnosť zo strany investora pre obec 
získať niečo. Ak poviem nie, tak nám nedajú ani cent". 

Schvaľovacie procesy malých vodných elektrární prebiehajú z pohľadu 
ponuky tzv.  „benefitov“ a nie z hľadiska zákonnosti a práva!!! 











EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
• Dňa 25.10.2011 podali obyvatelia na OÚ Trnavá Hora petíciu proti výstavbe 

MVE Jalná, ktorá bola dňa 31.10.2011 postúpená na Krajský úrad životného 
prostredia v Banskej Bystrici.  
 

 
• Odpoveď na petíciu (zadržiavanú na KÚŽP v Banskej Bystrici 7,5 mesiaca) 

prišla dňa 14.6.2012. 
 
 

• KÚŽP BB neinformoval o spísanej petícii svoj podriadený orgán OÚŽP BŠ, 
ktorý dňa 12.12.2011 vydal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 
(EIA), v ktorom odporúča realizáciu navrhovanej činnosti MVE Jalná. V 
stanovisku tak absentuje informácia o petícii obyvateľov Trnavej Hory, ale je 
v ňom uvedené, že Obec Trnavá Hora sa v stanovenej lehote nevyjadrila k 
„Správe o hodnotení“. 





 




