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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

d o r u č u j e    V E R E J N O U  V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov  toto  
 

r o z h o d n u t i e : 
 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona 
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona   

 
         v y h l a s u j e    z a    n á r o d n ú    k u l t ú r n u    p a m i a t k u 
 

Nádrž vodnú (Vodárenská malá vodná nádrž) v Banskej Štiavnici, okr. Banská Štiavnica 
s pamiatkovými objektmi: nádrž vodná (zátopa nádrže) na parc. CKN č. 7210/1 (EKN č. 998, 997), 
hrádza na parc. CKN č. 7210/1 (EKN č. 998, 997, 1004), priepad hrádze na parc. CKN č. 7210/1         
(EKN č. 997, 998, 1004) a parc. CKN č. 3129, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica.  
Vodné dielo – vodná nádrž a jej súčasti nie sú v katastri nehnuteľností zapísané ako stavby 
a nachádzajú sa na pozemkoch (parc. CKN a EKN) v katastrálnom území Banská Štiavnica, ktoré sú vo 
vlastníctve: parc. EKN č. 997 (vedená ako „lesný pozemok“), parc. EKN č. 998 (vedená ako „vodná 
plocha“) a parc. EKN č. 1004 (vedená ako „záhrada“) v zmysle listu vlastníctva č. 3076 vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica, v nájme spoločnosti 
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., Šobov 1401/1 969 01 Banská Štiavnica; parc. CKN č. 3129 
(vedená ako „vodná plocha“) v zmysle listu vlastníctva č. 1 vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, 
Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica; k parc. CKN č. 7210/1 (vedená ako „lesný pozemok“) list 
vlastníctva nezaložený.  
 

O d ô v o d n e n i e 

V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku.
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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad“) začal dňa 21. 2. 2022 
správne konanie o vyhlásení nádrže vodnej Vodárenská malá vodná nádrž v navrhovanom rozsahu – 
pamiatkových objektov: nádrž vodná (zátopa nádrže), hrádza, priepad hrádze na základe podkladu 
pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „podklad“), vypracovaného Krajským 
pamiatkovým úradom Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica z vlastného podnetu.  

Účastníkom konania bolo oznámenie o začatí konania spolu s podkladom rozhodnutia 
doručené nasledovne: Mestu Banská Štiavnica dňa 21. 2. 2022, Mestským lesom Banská Štiavnica, 
spol. s. r. o. Banská Štiavnica dňa 22. 2. 2022. Vzhľadom na neznámych účastníkov konania – 
neznámych vlastníkov pozemku – parc. CKN č. 7210/1 (list vlastníctva nezaložený) správny orgán 
doručoval oznámenie o začatí správneho konania formou verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bola na 
úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 23. 2. 2022 a zvesená dňa 10. 3. 2022, na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Banskej Štiavnici bola verejná vyhláška vyvesená dňa 22. 2. 2022 a zvesená 
dňa 9. 3. 2022. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Oznámenie o začatí 
konania bolo dňa 21. 2. 2022 doručené aj Slovenskému pozemkovému fondu Bratislava.  

Správny orgán zároveň stanovil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie sa k podkladu 
rozhodnutia do 11. 3. 2022. K oznámeniu o začatí správneho konania alebo k podkladu rozhodnutia 
sa účastníci konania nevyjadrili. 

 
 Pamiatkový úrad ako správny orgán v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci 
tak, ako to ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej 
historickej, krajinnej, architektonickej, technickej a remeselnej charakteristiky vodnej nádrže 
Vodárenská malá a jej stavebno-konštrukčných a technických súčastí a následne posúdil splnenie 
kritérií podľa § 15 ods. 1 zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za 
národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku 
jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn 
významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, 
technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom 
individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie nádrže vodnej (zátopy 
nádrže), hrádze a priepadu hrádze ako uceleného vodohospodárskeho diela za národnú kultúrnu 
pamiatku. 

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetné vodohospodárske dielo postavené v     
1. polovici 16. storočia (pred rokom 1551) ako posilňujúci zdroj vody pre nižšie situovanú vodnú 
nádrž Vodárenská veľká, s ktorou tvorili jednotný funkčný systém vybudovaný pre potreby 
zásobovania obyvateľstva Banskej Štiavnice vodou a ako zásobník vody pre prípad hasenia požiarov 
v meste, od roku 1627 potom približne 100 rokov využívané aj pre potreby banskej činnosti 
(energetický zdroj pre štôlňu Šmintorín), je autentickou súčasťou vodohospodárskeho banského 
systému – jednej z najdôležitejších technických pamiatok banskoštiavnickej oblasti. Banskoštiavnické 
vodné nádrže (skupina vodných nádrží), ktorých je vodná nádrž Vodárenská malá súčasťou, patria 
k najstarším vodným nádržiam budovaným v rámci banského vodohospodárskeho systému. Vznikli 
v bezprostrednej blízkosti mesta Banská Štiavnica a boli v minulosti využívané viacúčelovo (pre 
potreby banskej prevádzky, zdroj vody pre prípad požiarov, zásobovanie obyvateľov mesta pitnou 
vodou).  

Vodárenská malá vodná nádrž situovaná asi 250 m juhovýchodne pod sedlom Červená 
studňa a 150 m severozápadne nad vodnou nádržou Vodárenská veľká bola vybudovaná na náklady 
mesta Banská Štiavnica, pretože voda z oboch vodných nádrží (Vodárenskej veľkej i Vodárenskej 
malej) mala slúžiť pre potreby obyvateľstva mesta a ako zásobník vody pre prípad hasenia požiarov. 
Samotný tajch bol zásobovaný prirodzenou vodou z vlastného povodia a zároveň aj vodou 
z neďalekého prameňa Sv. Ján a iných prameňov, ktoré boli celoročnými zdrojmi tejto vodnej nádrže. 
Prebytočná voda odtekala z nej do nižšie položenej nádrže Vodárenská veľká, s ktorou tvorili 
jednotný funkčný systém a od roku 1627 boli obe využívané aj pre potreby banskej činnosti ako 
energetický zdroj pre štôlňu Šmintorín, v ktorej v roku 1626-1627 strojník Peter Legler postavil 
čerpacie zariadenie s tzv. kývavým pákovým prevodom. Voda bola privádzaná dreveným potrubím až 
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k pohonu vodného kolesa s priemerom cca. 12 m (Leglerovo vodné koleso). Náhonný jarok mala 
Vodárenská malá spoločný s vodnou nádržou Vodárenská veľká. Od 2. polovice 18. storočia slúžili obe 
vodné nádrže opäť iba pre potreby mesta Banská Štiavnica. Z roku 1752 je dochovaný dokument – 
požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica, z ktorého vyplýva, že Vodárenská veľká vodná nádrž a tým 
aj Vodárenská malá slúžila už výlučne len pre potreby mesta Banská Štiavnica, ako vodný rezervoár 
pre prípad požiarov. Až do roku 1965 obe vodné nádrže slúžili pre potreby mesta, neskôr už aj ako 
rezervoár pitnej vody.  

Špecifikom vodnej nádrže Vodárenská malá je veľmi malý pôdorysný priemet vodnej hladiny. 
Má nízku zemnú hrádzu a rovnako ako Vodárenská veľká vodná nádrž nemala vybudované ani zberné 
jarky, ale bola napĺňaná hlavne banskou vodou zo štôlní, spádom vôd z vlastného povodia a stálym 
prítokom podzemnej vody z prameňa Sv. Ján, ktorý sa nachádza cca. 120 m severozápadne nad 
vodnou nádržou a z iných prameňov. Vodná nádrž Vodárenská malá tak nebola závislá len na 
prívalových jarných a jesenných vodách, ale bola výdatne zásobovaná počas celého roka, čo 
umožňovalo čerpanie vody a zásobovanie obyvateľov pravidelne počas celého roka. Na rozdiel od 
väčšiny vodných nádrží banskoštiavnicko-hodrušského regiónu nemá Vodárenská malá vodná nádrž 
vybudovaný dnový výpustný systém. Voda z vodnej nádrže bola spoločným náhonným jarkom 
s Vodárenskou veľkou vodnou nádržou privádzaná dreveným potrubím až k pohonu Legerovho 
vodného kolesa. Voda z vodnej nádrže bola vypúšťaná cez výpustnú štôlňu do náhonného jarku, 
ktorý bol pravdepodobne z väčšej časti tvorený dreveným potrubím. Náhonný jarok obtáčal kopec 
Paradajs z východnej strany a voda bola dreveným potrubím medzi domami a cez záhrady vedená ž 
k štôlni Šmintorín. Je pravdepodobné, že v miestach dolín bol náhonný jarok realizovaný s použitím 
tzv. špuntov (drevených visutých akvaduktov). Náhonný jarok je v súčasnosti zaniknutý. Literatúra 
uvádza, že vodná nádrž Vodárenská malá nemala vybudovaný typický výpustný systém, ako ho 
poznáme pri ostatných vodných nádržiach v regióne a že voda z vodnej nádrže bola vypúšťaná len 
jarkom pri pravostrannom zaviazaní hrádzového telesa. Uvedené tvrdenia však nie sú nijako 
podložené a v takomto prípade by výstavba vodnej nádrže bez vypustenia vody stratila logický dôvod. 
Na záberoch z leteckého laserového mapovania (LIDAR) sú v mieste predpokladaného vyústenia 
dnového výpustu pod vzdušným svahom hrádze identifikované terénne depresie. Keďže vodná nádrž 
neprešla obnovou, súčasti výpustného systému resp. potvrdenie alebo vyvrátenie jeho existencie 
neboli overené. Pre zistenie konkrétnych poznatkov o prípadnom výpustnom systéme vodnej nádrže 
by bolo nutné realizovať výskum v mieste predpokladaného umiestnenia jeho jednotlivých prvkov 
(možný nález deštruovanej? výpustnej štôlne pod vzdušným svahom hrádze). V súčasnosti vodná 
nádrž Vodárenská malá nemá využitie. Z dôvodu veľmi malej rozlohy neslúži rekreačným účelom.  

Vodná nádrž Vodárenská malá a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologické časti sú 
neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ktorý sa 
zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, s malými lokálnymi narušeniami alebo 
poškodeniami. Dokumentuje význam a unikátne technické dielo spojené v tomto prípade nielen 
s banskou činnosťou a využívaním energie vody, ale aj využitím tajchu ako zásobníkom požiarnej 
a pitnej vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie jednoduchých 
mechanizmov a zákonitostí. Vodohospodársky systém a spôsob jeho fungovania je dokladom 
technického a technologického pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  
 Vodná nádrž pozostáva z vlastnej nádrže – zátopy nádrže oválneho tvaru severne od 
hrádzového telesa, ktorá nie je samostatne parcelne vymedzená. Vodná plocha – nádrž bola na 
katastrálnej mape z 2. polovice 19. storočia vymedzená parc. č. 998, ktorá korešponduje so súčasnou 
parc. EKN č. 998, avšak v súčasnosti východná časť zátopy nádrže a východný breh zasahujú aj do 
pozemkov na parc. EKN č. 997. Zátopa nádrže vybudovaná v 1. polovici 16. storočia (pred rokom 
1551) predstavuje samotnú vodná nádrž, teda jej zberná časť, v ktorej bola zadržiavaná 
naakumulovaná voda. Dno zátopy bolo pravdepodobne tvorené nepriepustným podložím, pre 
úpravu dna a svahov zátopovej oblasti nádrže nepredpokladáme žiadne špecifické stavebno-
technické postupy, ako je tomu pri výstavbe hrádzového telesa. Možno sa však domnievať, že 
v prípade potreby mohli byť pre zvýšenie tesnosti niektorých častí zátopy použité ílovité zeminy. 
Pôdorysný priemet vodnej hladiny – rozloha zátopy nádrže sa do súčasnosti zachovala 
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pravdepodobne v pôvodnom rozsahu (výmere), aj keď súčasný tvar nie je zhodný s tvarom nádrže na 
historickej katastrálnej mape z 2. polovice 19. storočia a v súčasnosti predstavuje približne 330m2 

plochy, objem zátopy 5 300 m3 a maximálnu hĺbku 9 m. Vodná nádrž – zátopa nádrže slúži aj 
v súčasnosti pôvodnej funkcii, t. j. akumulácii vody v priestore zátopy, avšak neplní už svoju funkciu 
zdroja pitnej vody a z dôvodu malej rozlohy neslúži ani na rekreačné účely.  

Vodná nádrž – zátopa nádrže vykazuje predovšetkým historickú a krajinnú pamiatkovú 
hodnotu ako súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do 
Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 
pamiatky v jej okolí“, ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; je 
súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) 
v špecifickom prírodnom prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu 
povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve a aj ako zdroj pitnej vody, čím 
dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti a ako 
vodárenský zdroj s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 
a zákonitostí. Nádrž vodná – zátopa nádrže je nositeľom architektonickej pamiatkovej hodnoty ako 
špecifická technicko-vodohospodárska stavba riešená s uplatnením prírodných materiálov, ktorá 
predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec, ktorá je v danom 
typologickom druhu stavby a danej doby unikátom resp. miestnym špecifikom nielen z hľadiska 
materiálového riešenia, ale najmä konštrukčného zhotovenia. Zátopa nádrže je nositeľom tiež 
technickej pamiatkovej hodnoty, keďže technologický spôsob výstavby nádrže, jej častí a použitý 
materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela, 
ktorý zabezpečoval akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve 
a ako zdroj pitnej vody.  
 Ukončenie zátopy nádrže predstavuje v južnej časti teleso hrádze polmesiacovitého tvaru, 
vyklenuté smerom do doliny, ktorého pozdĺžna os je orientovaná v smere východ – západ a ktoré 
bolo vybudované spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže v 1. polovici 
16. storočia (pred rokom 1551). Oprava hrádzového telesa (vzdušného svahu a koruny hrádze) 
vrátane vyčistenia bezpečnostného priepadu bola realizovaná v rokoch 1985-2002. Hrádzové teleso 
je zemným heterogénnym typom hrádze, vybudované zo suťových hlín a usporiadané na spôsob 
jadrového tesnenia. V prípade Vodárenskej malej vodnej nádrže ide pravdepodobne tak ako 
v prípade Vodárenskej veľkej vodnej nádrže, o homogénnu hrádzu (bez stredového tesnenia), 
v ktorej strede sa nachádza utĺkané jadro pravdepodobne z toho istého materiálu ako ostatná časť 
hrádze alebo z menej priepustných hlín. Hrádza pozostáva z jadra hrádze, návodného svahu v podobe 
násypu na návodnej strane hrádze, vzdušného svahu – násypu na vzdušnej strane hrádze a koruny 
hrádze. Vzdušný svah hrádze je spevnený trávovým drnom. Pravdepodobne na základe potreby 
hospodárnosti pri stavbe banských vodných nádrží došlo k rozlišovaniu funkcie tesniacej 
a stabilizačnej. Z tohto dôvodu sa pre stavbu jadra hrádze v neskoršom období používali kvalitnejšie 
materiály (hliny, piesočnato-ílovité a hlinito-ílovité zeminy) s požiadavkou na odlišný spôsob 
spracovania. Jadro bývalo založené až na úroveň nepriepustného podložia, kde bola v osi hrádze 
realizovaná širšia ryha, ktorá sa vyplnila zhutneným nepriepustným materiálom (tzv. zámok). 
V spodnej časti zámku sa ešte realizovala užšia a plytká ryha nazývaná kľúč. Zhutňovanie bolo 
realizované drevenými tĺkmi. Súčasne so stavbou jadra boli s použitým suťových hlín realizované aj 
oba svahy hrádze, ktorých zhutňovanie bolo realizované len prechádzaním povozov prinášajúcich 
materiál. V prípade vodnej nádrže Vodárenská malá je možné predpokladať, že hrádza vodnej nádrže 
je homogénna (bez stredového tesnenia) a v jej strede sa nachádza utĺkané jadro pravdepodobne 
z toho istého materiálu ako ostatná časť hrádze alebo z menej priepustných hlín. Ako ochrana pred 
účinkami vĺn sa na návodnej strane hrádze realizoval kamenný násyp (príp. suchý kamenný múr) so 
zapustenou pätou asi 2 metre pod úroveň dna hrádze alebo bol svah spevnený obložením lomovým 
kameňom. V prípade vodnej nádrže Vodárenská malá nie je spôsob úpravy návodného svahu zrejmý 
z dôvodu, že zatiaľ nebola realizovaná obnova vodnej nádrže v takom rozsahu. Vzdušný svah hrádze 
a koruna hrádze boli spevňované trávovým drnom. Obe tieto časti hrádzového telesa sú rovnako 
upravené aj v súčasnosti. V prípade tejto vodnej nádrže, ktorá nemá vybudovaný výpustný systém, 
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nie je súčasťou koruny hrádze tzv. mních. Hrádzové teleso má dĺžku 20 m a šírku pri korune 5 m, 
výška hrádze predstavuje 9 m.  

Hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania vody v priestore zátopy nádrže. 
Hrádza je zachovaná vo svojom pôdorysnom, hmotovo-priestorovom členení, konštrukčnom a  
materiálovom riešení. V rozsahu vzdušného svahu hrádze je vzhľadom na terénne depresie (zreteľné 
na záberoch z LIDAR) je možné predpokladať súčasti výpustného systému nádrže (odpadová štôlňa?). 
Teleso hrádze je predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty ako súčasť 
unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý 
je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej 
časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom 
prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej 
oblasti a jej následné využitie v baníctve a ako vodárenský zdroj, čím dokumentuje technologický 
spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti a aj ako zdroj požiarnej a pitnej vody 
s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Hrádza 
a všetky jej stavebno-konštrukčné časti sú špecifickou vodohospodárskou stavbou a nositeľom 
architektonickej pamiatkovej hodnoty. Zachované a udržiavané je aj riešenie (spevnenie) návodného 
svahu a koruny hrádze trávovým drnom. Ako súčasť špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby 
má pamiatkovú hodnotu technickú – predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a celého 
územia Slovenska vôbec, kde bolo konštrukčné riešenie hrádze realizované s uplatnením prírodných 
materiálov, pričom technologický spôsob výstavby hrádze, jej konštrukčné časti a použitý materiál je 
vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela, pričom 
hrádza ako celok je do súčasnosti dochovaná „in situ“.  

Priepad hrádze, v tomto prípade nazývaný aj bočný prepadový jarok, je situovaný pri 
pravostrannom zaviazaní hrádzového telesa, na rozhraní hrádze a pravého brehu. Realizovaný je vo 
výraze jednoduchého nespevneného vodného jarku – hrana priepadu má v tomto prípade 
jednoduché riešenie formou úpravy terénu a je súčasťou pravého brehu a vlastnej zátopy nádrže. 
Následne pokračuje koryto priepadu v smere na juhozápad a ďalej sa stáča juhovýchodným smerom 
a následne južne, v smere na vodnú nádrž Vodárenská veľká, kde je zaústené (na parc. CKN č. 3129,     
k. ú. Banská Štiavnica) do odľahčovacieho jarku vodnej nádrže Vodárenská veľká. Bezpečnostný 
priepad vybudovaný za účelom zabezpečenia ochrany vodnej nádrže pred preliatím vody cez korunu 
hrádze a proti jej následnému poškodeniu, je v prípade vodnej nádrže Vodárenská malá, ktorá 
nemala vybudovaný dnový výpustný systém, nazývaný aj ako bočný prepadový jarok a využívaný 
prioritne na vypúšťanie vody z vodnej nádrže do nižšie položenej nádrže Vodárenská veľká. 
Prebytočná voda odtekala z vodnej nádrže Vodárenská malá do nádrže Vodárenská veľká, s ktorou 
spoločne tvorili jednotný funkčný systém. Bezpečnostný priepad vybudovaný spolu s ostatnými 
súčasťami vodnej nádrže v 1. polovici 16. storočia (pred r. 1551), bol počas poslednej opravy vodnej 
nádrže v rokoch 1985-2002 vyčistený. Bezpečnostný priepad resp. bočný prepadový jarok vodnej 
nádrže je realizovaný vo výraze jednoduchého nespevneného jarku deleného na priepad a koryto 
priepadu. V prípade tzv. vlastnej prepadovej hrany vodnej nádrže Vodárenská malá ide o tzv. bočný 
(brehový) priepad, pri ktorom je priepad súčasťou bočnej brehovej časti vodnej nádrže. Vlastný 
bočný priepad je tvorený jednoduchým nespevneným vodným kanálom nepravidelného tvaru, ktorý 
je umiestnený na pravom brehu vodnej nádrže a následne prechádza popri korune hrádze 
k vzdušnému svahu. Pri zvýšení hladiny vody v nádrži sa voda dostáva do priepadu, odkiaľ je 
v prípade potreby následne odvádzaná korytom priepadu samospádom. Vlastná priepadová hrana 
nie je v prípade tejto vodnej nádrže výrazná. Na priepadovú hranu (priepad) nadväzuje koryto 
priepadu – hranica prechodu v tomto prípade nie je kvôli technickému riešeniu priepadu evidentná, 
pretože v celom rozsahu ide o jednotný nespevnený vodný kanál so spádovaním. Koryto priepadu má 
lichobežníkový profil a voda je ním odvádzaná k nižšie položenej nádrži Vodárenská veľká, pri ktorej 
je zaústená do jej odľahčovacieho jarku na severozápadnej strane vodnej nádrže. Zaústenie koryta 
bočného prepadového jarku do odľahčovacieho jarku je realizované v kamennej výmurovke.    
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Priepad hrádze spolu s korytom priepadu dodnes plní svoju funkciu odvedenia nadbytočnej 
vody za nádrže. Jeho pôdorysné, hmotovo-priestorové členenie, situovanie, výraz a materiálové 
riešenie (v zaústení koryta priepadu kamenné spevnenie) je zachované dodnes. Bezpečnostný 
priepad je predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty ako súčasť 
unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý 
je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej 
časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom 
prostredí, pričom zabezpečuje bezpečnosť vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody 
z rozsiahlej oblasti, pôvodne využívanej v baníctve a aj ako zdroj vody pre mesto, čím dokumentuje 
technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti a aj ako vodárenský zdroj 
s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. 
Bezpečnostný priepad – všetky jeho stavebno-konštrukčné časti a materiálové riešenie (jednoduchý 
vodný kanál bez povrchovej úpravy a kamenné spevnenie v časti zaústenia do jarku Vodárenskej 
veľkej vodnej nádrže) sú súčasťou špecifickej  vodohospodárskej stavby, ktorá predstavuje významné 
technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec, pričom toto stavebné dielo predstavuje 
v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. miestne špecifikum, nielen z hľadiska 
materiálového riešenia, ale najmä konštrukčného zhotovenia a je tak nositeľom architektonickej a 
remeselnej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť špecifickej vodohospodárskej stavby má pamiatkovú 
hodnotu technickú – technologický spôsob zabezpečenia bezpečnej prevádzky vodnej nádrže 
priepadom, jeho jednotlivé časti, stavebné a materiálové riešenie je vzhľadom na svoju funkciu 
jednou z dôležitých súčastí vodného diela významného nielen v rámci regiónu, ale celého územia 
Slovenska.  
   
 Vodná nádrž v rozsahu jednotlivých jej stavebno-technických súčastí – zátopa nádrže, hrádza 
a priepad hrádze svojim situovaním, hmotovo-priestorovým, materiálovým a technickým riešením, 
technickou a technologickou podstatou súvisiacou s funkciou vodnej nádrže, spolu s definovanými 
pamiatkovými hodnotami – historickou, krajinnou, technickou, architektonickou a remeselnou 
v spojení so spoločenským záujmom na zachovaní veci, napĺňajú stanovené kritéria pre vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku.  
 Nádrž vodná je súčasťou banského vodohospodárskeho systému, ktorý patrí k najdôležitejším 
technickým pamiatkam banskoštiavnickej oblasti, ktorý vytvára krajinný prvok s vysokou hodnotou. 
Banský vodohospodársky systém ako svetový technický unikát vznikol originálnym hydrotechnickým 
riešením využitia vodného energetického potenciálu v geografickom priestore bez významnejších 
zdrojov povrchovej vody. V snahe vylepšiť hydrologické pomery vlastného povodia nádrží vybudovali 
v ich blízkosti zberné (záchytné) jarky, ktoré boli zaústené do nádrží. Voda akumulovaná v nádržiach 
bola podľa potreby vedená na miesto určenia na pohon banských, úpravníckych a hutníckych 
zariadení, v menšej miere na pohon hámrov a mlynov alebo chov rýb, príp. ako zdroj pitnej vody. 
Vodná nádrž Vodárenská malá spolu s Vodárenskou veľkou vodnou nádržou a vodnými nádržami 
Červená studňa, Ottergrund, Klinger, Horná a Dolná Michalštôlnianska, sú súčasťou skupiny tzv. 
Banskoštiavnických vodných nádrží. Na základe súčasného stavu poznania je nutné chrániť 
vodohospodárske dielo – vodnú nádrž Vodárenská malá ako celok v pôvodnom rozsahu a so všetkými 
súčasťami, ktoré k nej prináležia a ktorých ochrana, zachovanie a prípadná obnova a prezentácia sú 
nevyhnutné pre ochranu vodnej nádrže ako technickej pamiatky.  
 
 
 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho  dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom 
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Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi 
dohovorom o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.  

 
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej 

pamiatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane 
prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej 
pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 
v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice 
pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
 
 
P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

               
 
 

v. r. PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
                                generálny riaditeľ   
                            dočasne vymenovaný  
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

1. úradnej tabuli Mestského úradu Banská Štiavnica 

2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 

4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   

 

 

Vyvesené  dňa: ................................   Zvesené dňa: .................................. 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje – doporučene do vlastných rúk: 

5. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica 

6. Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 

 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 

8.  Okresný úrad Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  

 

Na vedomie: 

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 

10.  Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

11.  Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica  

12.  Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  



   

 

 

 

Príloha: Schematické vyznačenie národnej kultúrnej pamiatky na podklade katastrálnej mapy,  

mierka 1 : 750 

 

 


