
Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o začatí správneho konania. 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy 

oznamuje verejnosti, že dňa 04. 03. 2021 bola na Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja doručená žiadosť Obce Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 

Nesluša, IČO: 00314137 (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 

14 vodného zákona o určení, či sa realizáciou navrhovanej činnosti/stavby „Nesluša – 

potok Neslušanka protipovodňová ochrana“ splnia podmienky podľa ustanovenia § 16 

ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona. Dňom doručenia žiadosti bolo správne 

konanie začaté.               

 

 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy k dokumentu 

„Posúdenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa 

ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky“ pre navrhovanú 

činnosť/stavbu „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“, ktorý 

vypracovala spoločnosť BURSA, s.r.o., Banská Bystrica, február 2021 do 15 dní od jej 

zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle MŽP 

SR na adresu: 

 

Okresný úrad Žilina 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

 

 Súčasťou informácie o začatí konania je: 

 

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (BURSA, s.r.o., Banská Bystrica, 

december 2019)  

- Dokument „Posúdenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 

ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky“ pre 

navrhovanú činnosť/stavbu „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“, 

ktorý vypracovala spoločnosť BURSA, s.r.o., Banská Bystrica, február 2021 
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