
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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o začatí konania. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len "OÚ 

Žilina") oznamuje verejnosti, že subjekt Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 

14, 841 04 Bratislava v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 823 03 

Bratislava požiadal listom č. 202/2019-2910/7596-05 zo dňa 20.12.2018 doručeným 

na tunajší úrad dňa 04.01.2019 o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti podľa § 16a 

ods. 1 vodného zákona pre stavbu/činnosť „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena 

územného rozhodnutia“. Zmena spočíva v zmene trasy diaľnice v úseku cca 1,0 – 5,5 km, 

vrátane predĺženia tunela Čebrať, z dôvodu náročných geologických pomerov pôvodného 

trasovania diaľnice v staničení km 2,0 – 4,1. Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne 

konanie. OÚ Žilina listom zo dňa 10.01.2019 požiadal Výskumný ústav vodného 

hospodárstva Bratislava (VÚVH) o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, 

či uvažovanou stavbou „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ 

ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6písm. b) vodného zákona a správne konanie 

rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP2-2019/007392-02/Klz zo dňa 10.01.2019 prerušil. Odborné 

stanovisko VÚVH bolo poštou doručené dňa 30.04.2019 a dňa 13. 05. 2019 bolo OÚ Žilina 

vydané rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP2-2019/007392-06/Mac ktorým rozhodol, že navrhovaná 

činnosť/stavba „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“  

je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa 

§ 16a ods. 14 vodného zákona. Rozhodnutie číslo OU-ZA-OSZP2-2019/007392-06/Mac zo 

dňa 13.05.2019 nadobudlo právoplatnosť 13.05.2019.  

Podľa ustanovenia §16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko 

k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu 

štátnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a 

na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva 

účastníkom konania. V stanovenej lehote zaslal spoločné stanovisko s pripomienkami Inštitút 

vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava, v zastúpení RNDr. Elena Fatulová; Ing. 

Vladimíra Mosného, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava; Národnej recyklačnej agentúry 

Slovensko, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen v zastúpení Matej Plesník, DiS.; Ing. Jána 

Plesníka, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen podpísané RNDr. Elenou Fatulovou v mene 

uvedených subjektov k navrhovanej činnosť/stavba „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, 

zmena územného rozhodnutia“. List bol na poštu podaný dňa 09.05.2019 a na tunajší úrad 

doručený dňa 13.05.2019. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyššie 

uvedené rozhodnutie dňa 13.05.2019 a toho dňa bolo aj odoslané elektronicky. V čase 

vydania rozhodnutia tunajší úrad nemal vedomosť o doručení stanoviska vyššie uvedených 

subjektov, v dôsledku čoho sa nevysporiadal s ich pripomienkami a rozhodnutie nedoručil 

všetkým účastníkom konania. Nakoľko nesprávnym postupom správneho orgánu bolo 

zapríčinené, že účastník konania nemal možnosť uplatniť všetky svoje procesné práva, 

rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP2 - 2019/025662/Mac zo dňa 24.05.2019 bola tunajším úradom 

nariadená obnova predmetného konania. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad opätovne 

uverejňuje  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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o začatí konania. 



 

 

 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy 

k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 

dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom 

sídle ministerstva na adresu: 

                 Okresný úrad Žilina 

                 odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

                 Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

 

 Proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné 

odvolanie. 

 

 Súčasťou informácie o začatí konania je: 

 

- Projektová dokumentácia stavby DÚR zmena „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, 

zmena územného rozhodnutia“ 

- Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava 

(VÚVH) k navrhovanej činnosti zo dňa 24. 04.2019 

- Stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) 

k podaným pripomienkam k navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Hubová – 

Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zo dňa 17. 06. 2019 

- Spoločné stanovisko s pripomienkami Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 

Bratislava, v zastúpení RNDr. Elena Fatulová; Ing. Vladimíra Mosného, PhD., 

Povraznícka 8, 811 05 Bratislava; Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, A. 

Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen v zastúpení Matej Plesník, DiS.; Ing. Jána 

Plesníka, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen podpísané RNDr. Elenou Fatulovou 

v mene uvedených subjektov k navrhovanej činnosť/stavba „Diaľnica D1 Hubová 

– Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zo dňa 07.05.2019. 

 


