
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 podaní žiadosti o povolenie 

výnimky z environmentálnych cieľov podľa § 16 odseku 6 písm. b) vodného zákona. 

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

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

oznamuje verejnosti, že dňa 28.10.2022 bola na Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja doručená žiadosť subjektu Národná diaľničná spoločnosť, 

a. s., aktuálne sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, ako 

stavebníka stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová, zastúpená spoločnosťou  

DOPRAVOPROJEKT, a. s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - 

mestská časť Nové Mesto, IČO : 31 322 000 (ďalej len „žiadateľ“) o povolenie 

výnimky z environmentálnych cieľov podľa § 16 odseku 6 písm. b) vodného zákona 

pre navrhovanú činnosti/stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ kat. územie: 

Turany, Krpeľany, Stankovany, Švošov, Hubová, Hrboltová, opustené úseky po 

zmene trasy D1 v kat. území: Ratkovo, Šútovo a Kraľovany. 

Dňom doručenia žiadosti bolo správne konanie začaté.  

 

 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy k správe 

o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona 

do 15 dní od jej zverejnenia dokumentov na webovom sídle orgánu štátnej vodnej 

správy a na webovom sídle MŽP SR 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 

 

 Súčasťou informácie o začatí konania je: 

- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR 2018)  

- Dokumentácia pre následné posúdenie (spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a.s., 

marec 2022), ktorá obsahuje: 

 Správu (spracovanie posúdenia podľa čl. 4.7 smernice Európskeho 

parlamentu a rady 2000/60/ES/následné posúdenie) 

 Prílohy (č. 1.1 Situácia geologických diel km 0,000-9,000; č. 1.2 Situácia 

geologických diel km 9,000-KÚ, č. 2 Informácia pre plán manažmentu 

správneho povodia Dunaja/Visly podľa čl. 4 ods. 7 RSV 2000/60/ES), 

- Záverečnú správu – Monitoring povrchových a podzemných vôd do 12/2021 

(spracovateľ: DOPRAVOPROJEKT, a. s., marec 2022) 
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