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Informácia pre verejnosť  

 

Oznámenie o začatí správneho konania 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“)  
 

 

Žiadateľ - ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31604528, 

v zastúpení investora – Carmeuse Slovakia, s. r. o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 

36198749, podaním doručeným dňa 24.06.2021 požiadal Okresný úrad Košice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) o vydanie 

rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona o tom, či navrhovaná činnosť „Plán otvárky, 

prípravy a dobývania výhradného ložiska vysokopercentných vápencov v dobývacom 

priestore Slavec“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode. Navrhovaná 

činnosť sa nachádza v katastrálnych územiach: Plešivec, Slavec, Vidová, okres Rožňava, kraj 

Košický.  

  

K žiadosti bola priložená dokumentácia k povoleniu banskej činnosti, ktorú vypracoval 

zodpovedný projektant a hlavný banský merač - Ing. Jozef Thuróczy v októbri 2020.  

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona. 

 

Poverená osoba – Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, ktoré bolo doručené okresnému úradu v sídle kraja dňa 

02.12.2021. Zo záverov odborného stanoviska vyplynulo, že navrhovanú činnosť nie je 

potrebné posúdiť podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode.  

 

Okresný úrad v sídle kraja ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 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 v spojení s § 60 ods. 1 

písm. i) vodného zákona, konajúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 1 vodného zákona 

oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci posúdenia, či ide o navrhovanú 

činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode). 

 

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

stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku 

okresnému úradu v sídle kraja do desať dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Okresného úradu Košice: 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&odbor=10&sekcia=uradna-

tabula#popis 

a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

https://www.minzp.sk/uradna-tabula/vody/.  

 

Verejnosť doručením písomného stanoviska sa stáva účastníkom konania. 
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