Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania
č. OU-BB-OSZP2-2022/004412
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 pri výkone
pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) bola dňa
10.11.2021 podaná žiadosť spoločnosti Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01
Trenčín, IČO: 34 115 901 o vydanie rozhodnutia 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“),
či činnosť „ČOV pre skládku odpadov Banská Bystrica – Šalková s technológiou reverznej
osmózy“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti začalo 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 13.12.2021 požiadal Výskumný ústav vodného
hospodárstva ako poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska a správne konanie podľa §
16a ods. 1 vodného zákona prerušil.
Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 08.02.2022 bolo
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené dňa
14.03.2022.
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 1, 974 05 Banská Bystrica do 10 dní
odo ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Verejnosť sa doručením písomného
stanoviska stáva účastníkom konania.

