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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej aj ako tunajší úrad) ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 60 písm. a) zákona NR
SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len vodný zákon) v spojení s § 4 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje účastníkom, že dňa 17.06.2021 bola na tunajší úrad
doručená žiadosť Vodohospodářskeho rozvoja a výstavby a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČO: 471 169 01 (ďalej
len žiadateľ) o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona o určení, či sa realizáciou navrhovanej
činnosti/stavby „Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM- Danube Rehabilitation Measures, Pilotný
projekt“ splnia podmienky podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona.

Dňom doručenia žiadosti bolo správne konanie začaté.

Poverená osoba – Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti vypracovala odborné stanovisko
dňa 20.02.2020. Zo záverov odborného stanoviska vyplynulo, že navrhovanú činnosť je potrebné posúdiť podľa
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode.

Na základe pripomienok v rozhodnutí tunajšieho úradu číslo OU-BA-OSZP2-2021/015051/3-SKD zo dňa
15.02.2021 a pripomienok záverečného stanoviska č. 1881/2021-1.7/dh, 6849/2020 vydaného MŽP SR dňa
10.02.2021, bola aktualizovaná dokumentácia pilotného projektu s vypracovaním Správy o hodnotení podmienok
podľa §16 ods.6 písm. b) bodov1-4 vodného zákona, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke MŽP SR a MV SR:

https://www.minzp.sk/uradna-tabula/vody/studia-rehabilitacnych-opatreni-ramci-projektu-darem-danube-
rehabilitation-measures-pilotny-projekt.html

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis

Účastníci konania môžu svoje pripomienky uplatniť najneskôr v termíne do 15 dní od dňa zverejnenia správy, na
webovom sídle MŽP SR. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom úrade, počas úradných hodín.
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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