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-----Original Message----- 
From: Ištvánfyová Stela [mailto:Stela.Istvanfyova@vvb.sk] 
Sent: Thursday, February 08, 2018 3:34 PM 
To: ObecVojka 
Subject: RE: Žiadosť 
 
Vážený p. Ing. Donald Álló, 
 
dňa 29.01.2018 bol podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej 
len "podnik VV") doručený Váš e-mail, v ktorom ste v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len "Zákon o 
slobodnom prístupe k informáciám") požadovali sprístupniť nasledovné 
informácie: 
 
1. Kedy bude sfunkčnený prednostný systém na kompe? 
2. Ako bude vyriešený? 
3. Kedy dostaneme metodické usmernenie, podľa ktorého budú musieť občania, 
resp. obce postupovať? Ako budú občania informovaní? 
4. Žiadame uviesť všetky doterajšie náklady vynakladané za dávnejšie 
"nefunkčný systém". 
5. Kedy bude cesta pri vjazde na kompu opravená? 
6. Kedy plánujete niečo spraviť s retardérmi na tejto ceste, ktoré sú len na 
jednej strane cesty? V takejto podobe predstavujú nebezpečenstvo pri cestnej 
premávke. 
7. Ďalej žiadame uviesť, či plánujete pokračovať vo financovaní postrekov 
aplikované v prípade kalamitného výskytu komárov v regióne po umelých 
záplavách? 
8. V akom štádiu sú prípravné práce spojené s prejazdnením tunela pod 
prívodným kanálom? 
9. Pri hore uvedenom projekte - či budú dotknuté aj pozemky iných osôb či 
subjektov? Ak áno, či ste si už začali s majetkovo-právnym usporiadaním 
týchto pozemkov? Ak nie, tak kedy s tým  plánujete začať? 
10. Kedy plánujete začať s realizáciou prác, resp. s dokončovaním prác? 
 
Podnik VV Vám zasiela nasledovné odpovede na Vami požadované informácie: 
 
1. Podnik VV nemá informáciu, že by systém na vjazd do tzv. prednostného 
pruhu bol nefunkčný. Nový systém na vjazd do tzv. prednostného pruhu je 
funkčný za predpokladu, že rezident (oprávnená osoba) je 
držiteľom/užívateľom elektronického čipu. Nakoľko ste do dnešného dňa 
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podniku VV nezaslali zoznam vlastníkov motorových vozidiel, ktorým má byť 
umožnený vjazd do tzv. prednostného pruhu, funguje pre Vašich obyvateľov 
ešte starý systém. 
 
2. Tak ako Vás podnik VV informoval v decembri, systém na vjazd do tzv. 
prednostného pruhu bude vyriešený vydaním elektronických čipov rezidentom, 
ktorých zoznam (mená, priezviská a ev. č. vozidiel) zašlú starostovia 
dotknutých obcí podniku VV na základe žiadosti, ktorú podnik VV zaslal 
elektronicky dotknutým obciam. 
 
3. Metodické usmernenie k vydávaniu elektronických čipov Vám bude zaslané 
ihneď po tom, čo od Vás podnik VV obdrží zoznam rezidentov a ev. č. vozidiel 
(oprávnených osôb a vozidiel na vjazd do tzv. prednostného pruhu). 
 
4. Podnik VV nerozumie aké náklady máte na mysli. Systém bol dodávaný ako 
celok v roku 2015 vrátane priľahlých budov. 
 
5. Vzhľadom na to, že situácia je závislá od počasia, čo ako správca 
miestnych komunikácii viete, všetky poškodenia, resp. výtlky na príjazdovej 
komunikácií ku kompe podnik VV plánuje opraviť v priebehu mesiacov marec a 
apríl 2018. 
 
6. Po oprave príjazdových komunikácií ku kompe, bude následne urobená aj 
oprava, resp. doplnenie retardérov v zmysle schváleného projektu najneskôr 
do konca mája 2018. 
 
7. Áno, plánujeme. 
 
8. V súčasnej dobe sa pracuje na dokumentácii zámeru EIA, 
dopravno-inžinierskom posúdení a technickej štúdii. Po obdŕžaní kladných 
vyjadrení sa môže pristúpiť na ďalšiu fázu projektovej prípravy. 
 
9. V súčasnosti je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Majetkovo-právne 
vysporiadanie bude riešené až v nasledujúcom stupni projektu. 
 
10. Podnik VV začne bezodkladne realizovať práce až po právoplatnosti 
stavebného povolenia. 
 
S pozdravom 
 
Mgr. Stela Ištvánfyová 
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
telefón: +421 906 31 1245 
e-mail: stela.istvanfyova@vvb.sk<mailto:stela.istvanfyova@vvb.sk> 
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