Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania
č. OU-BA-OSZP2-2021/111870
podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len “tunajší úrad) ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej vodnej správy, oznamuje verejnosti, že dňa 19.08.2021 bola na tunajší
úrad doručená žiadosť D O A S, a.s., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava o vydanie rozhodnutia
podľa § 16a) ods.1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „SO-05 Rekreačná vodná plocha
SENEC – JUH ČIERNA VODA“ s navrhovaným odkrytím podzemnej vody o výmere 23
114 m2 (0,023114 km2) na pozemkoch parc. č. KN-C 5490, 5491, 5492/1 a 5493/6 kat. úz.
Senec, bude navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti začalo správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.


Tunajší úrad listom č. OU-BA-OSZP2-2021/111870/2-GRE zo dňa 27.08.2021 požiadal
poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava o vydanie odborného
stanoviska, či navrhovaná činnosť „SO-05 Rekreačná vodná plocha SENEC – JUH
ČIERNA VODA“ bude navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona
a správne konanie rozhodnutím č. OU-BA-OSZP2-2021/111870/1-GRE zo dňa 27.08.2021
prerušil. Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie arm.
gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava bolo doručené na tunajší úrad dňa 15.12.2021.



Verejnosť môže podať stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo
k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle
Okresného úradu Bratislava a na webovom sídle MŽP SR, písomným doručením na
adresu:
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania.



Súčasťou informácie pre verejnosť je:
1. Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava.
2. Projektová dokumentácia

