
 

DOPLNENIE  

 
informácie 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 Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti, že 

po vykonanom konaní vo veci žiadosti Vodohospodárskej výstavby, š.p., Karloveská 2, 842 04 

Bratislava zastúpenej spoločnosťou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 00 

Praha o posúdení navrhovanej činnosti „Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM- 

Danube Rehabilitation Measures, Pilotný projekt“ vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-

2021/015051/3-SKD zo dňa 10.02.2021  podľa § 16a ods.1 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“) ktorým určil,  podľa čl. 4.7 RSV, že  navrhovanú činnosť v zmysle § 

16 ods. 6, písm. b) vodného zákona,  je potrebné posudzovať. 

o  

o Dňa 14.06.2021 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 

doručil žiadosť o vydanie rozhodnutia  podľa § 16a, ods.14 vodného zákona. Dňom 

podania bolo správne konanie začaté, listom  OU-BA-OSZP3-2028/092355-004 zo dňa 

11.08.2021 bolo oznámene začatie konania účastníkom a dotknutým orgánom.  

  

o Dňa 06.08.2021 bola zverejnená informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 17 vodného 

zákona na internetovej stránke MŽP SR a MV SR s aktualizovanou  dokumentáciou 

pilotného projektu s vypracovaním Správy o hodnotení podmienok podľa §16 ods.6 písm. 

b) bodov 1 - 4 vodného zákona: 

 

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 

     

            a verejnosti bola daná  možnosť doručiť písomné stanovisko na adresu:  

Okresný úrad Bratislava  

odbor starostlivosti o životné prostredie  

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  

Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 

 

o Dňa 23.08.2021 bolo doručené stanovisko širokej verejnosti s pripomienkami, ktoré boli 

opodstatnené. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

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

správy pre odstránenie nedostatkov,  dopĺňa informácie pre verejnosť a predlžuje lehotu 

uplatnenia pripomienok na dobu 10 dní od dňa zverejnenia  dokumentov, na webovom 

sídle MŽP SR a MVSR. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 

  

 

Súčasťou doplnenia informácie pre verejnosť sú nasledujúce dokumenty: 

o odborné stanovisko VUVH dňa 04.02.2020 

o rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/015051/3-SKD zo dňa 10.02.2021  podľa § 16a 

ods.1 vodného zákona 

o oznámenie o začatí konania č. OU-BA-OSZP3-2021/092355-003 zo dňa 11.08.2021 

podľa § 16a ods.1 vodného zákona 

 

 

Číslo: OU- BA-OSZP2-2021/092355/JAJ 
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