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Informácia pre verejnosť 
o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) 

 
 
Na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 23.06.2021 
podaná žiadosť spoločnosti AUTOTANK s.r.o., Detva 3564, 962 12 Detva, IČO: 50101919 o vydanie 
rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či činnosť/stavba ,,Obchodný dom Detva" je 
navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. K žiadosti bol priložený projekt 
pre územné konanie vypracovaný projektantom Ing. Jozefom Dobrôtkom (autorizovaný stavebný 
inžinier 2630*Z*l) v marci 2021. 

  

Dňom podania žiadosti začalo vo veci správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona. 
 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 16a ods. 3 
vodného zákona listom zo dňa 28.06.2021 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva ako 
poverenú organizáciu o vydanie odborného stanoviska a správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného 
zákona prerušil. 
 
Dňa 10.08.2021 spoločnosť AUTOTANK s.r.o. doručila Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru 
starostlivosti o životné prostredie upravenú projektovú dokumentáciu s odchýlnym riešením 
objektov týkajúcich sa úpravy vodných tokov Slatina a Detviansky potok v súlade s pripomienkami 
uplatnenými v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, o ktorej skutočnosti Okresný 
úrad Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie upovedomil Výskumný ústav 
vodného hospodárstva. 

 
Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva bolo Okresnému úradu Banská 
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené dňa 27.09.2021. 
 
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo 
k odbornému stanovisku poverenej osoby Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o 
životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica do 10 dní od ich zverejnenia na 
webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie a na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Verejnosť sa doručením 
písomného stanoviska stáva účastníkom konania. 
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0084731/2021

Vec: ,,Obchodný dom Detva" - žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 27.09.2021 
13:46 Ratica Jozef, Ing. vedúci OU-BB-

OSZP vedúci odboru Nie   
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