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Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 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 platnom znení (ďalej len vodný zákon) o začatí správneho konania. 

 

 

 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

oznamuje verejnosti, že žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 

Podlužany, požiadal listom doručeným dňa 06. februára  2019 o vydanie rozhodnutia, či 

navrhovaná činnosť „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA V DOBÝVACOM 

PRIESTORE PODLUŽANY  I“ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza, bude navrhovanou 

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

žiadosti bolo začaté správne konanie. 

 

 Okresný  úrad  Trenčín, odbor  starostlivosti o  životné  prostredie  listom  zo  dňa  

11. februára  2019 požiadal poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Bratislava o vydanie odborného stanoviska, či navrhovaná činnosť „PLÁN OTVÁRKY, 

PRÍPRAVY A DOBÝVANIA V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I“ v k. ú. 

Podlužany a v k. ú. Timoradza, bude navrhovanou činnosťou  podľa ustanovenia § 16 ods. 

6 písm. b) vodného zákona.  Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva Bratislava bolo doručené dňa 13.marca 2019. 

 

 

 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k projektovej dokumentácii  navrhovanej 

činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle 

Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR, doručením písomného stanoviska  na adresu: 

Okresný úrad Trenčín  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

     Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

 

 

 Súčasťou informácie pre verejnosť je: 

 

- projektová dokumentácia navrhovanej činnosti „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY  

    A DOBÝVANIA   V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I“  

-   odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava   

     k vyššie citovanej navrhovanej činnosti zo dňa 07.03.2019 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
 


