
Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania 

č. OU-BB-OSZP2-2021/003365 
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 bola dňa 
17.09.2020 podaná žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 
01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpeného spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 
03 Bratislava, IČO: 35 889 853 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 stavba „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, 
ev. č. 66019-01“ 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 21.09.2020 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 18.01.2021 bolo 

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené dňa 
18.01.2021. 
 

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. 
 


