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Č. j.: OU-NR-OSZP2-2019/026614                                                         V Nitre, dňa 13.8.2019 

Informácia pre verejnosť 

Oznámenie o začatí správneho konania podľa ustanovenia § 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.  

  Žiadateľ Miroslav Blanár, Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava požiadal listom                      

zo dňa 6.5.2019 doručený dňa 6.5.2019 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako 

príslušnému orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa 

ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a 

v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona o tom, či navrhovaná činnosť „Brezova alej“           

je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

 Navrhovaná činnosť rieši výstavbu 14 rodinných domov v katastrálnom území Obce 

Tovarníky s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou. Novostavba bude vytvorená na 

rovinatom teréne. Dotknuté územie leží pri miestnej komunikácii. Na každý rodinný dom sú 

určené dve parkovacie miesta. Rodinné domy sú osadené na samostatných pozemkoch o 

rozlohe od 232 m² do 885 m². Samotný rodinný dom je riešený, ako jednopodlažný bungalov 

alebo jednopodlažný dvojdom so samostatnou základovou doskou a dilatáciou. Rodinné domy 

budú osadené nad rastlým terénom 0,5 m. Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná 

v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín  

SK2001300P Medzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny. Najbližší útvar povrchovej 

vody SKN0026 CHOTINA    sa nachádza    vo vzdialenosti 1100 metrov od lokality 

navrhovanej činnosti. 

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia navrhovanej činnosti. 

Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, doručené orgánu štátnej vodnej správy  dňa 12.8.2019. Zo 

záverov odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa 

článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (ustanovenie § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona). 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia, či ide 

o navrhovanú činnosť  podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci 

rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného 

zákona. 
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2. strana oznámenia č. OU-NR-OSZP2-2019/026614 zo dňa 13.8.2019 

 

V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné 

stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku 

orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Verejnosť doručením písomného stanoviska sa stáva účastníkom konania podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona. 

Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.  

 Upozorňujeme, že sa na námietky a pripomienky po uvedenom termíne neprihliadne.  

 


