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Vec 

„Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov“        

- upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom 

rozhodnutia 

 

 

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie pri výkone 

pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) bola dňa 

05.12.2018 doručená a po výzve dňa 06.02.2019 doplnená žiadosť spoločnosti P M, s.r.o., 

Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka, IČO: 31 721 974, (ďalej len „žiadateľ“), o  

vydanie rozhodnutia, či uskutočnenie stavby „Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov“ 

je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) 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“).  

 

Súčasťou predloženej žiadosti bola dokumentácia stavby vypracovaná autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Otakar Hrabovský, kategória inžinierske stavby, evidenčné číslo 

4529*Z*2-2.  

 

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona listom č. OU-BB-

OSZP2-2019/005446-004 zo dňa 07.02.2019 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, ako poverenú osobu o vydanie odborného 

stanoviska k predmetnej veci a následne podľa § 16a ods. 1 vodného zákona konanie o vydanie 

rozhodnutia prerušil. Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava 

bolo okresnému úradu v sídle kraja doručené dňa 22.03.2019. 

 

 

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 

zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona v súlade s 

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov up ov ed o mu j e  účastníkov konania, že dňom doručenia žiadosti bolo začaté 

vodoprávne konanie v predmetnej veci.  

 

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 16a ods. 8 vodného zákona vyzýva mesto Jelšava 

a obec Gemerské Teplice, ako obce dotknuté navrhovanou činnosťou, aby v lehote do 10 dní odo 
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dňa doručenia tohto oznámenia predložili okresnému úradu v sídle kraja pripomienky k  

dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku. 

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky alebo pripomienky do 10 dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na okresnom úrade v sídle 

kraja počas úradných dní u pracovníka, ktorý vec vybavuje. 

 

Dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko je zverejnené aj na webovom 

sídle okresného úradu v sídle kraja http://www.minv.sk/?informacie-odb-starostl-o-zivotne-

prostredie a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://www.minzp.sk/o-

nas/uradna-tabula/skecia-vod/odbor-statnej-vodnej-spravy-rybarstva/navrhovana-cinnost-podla-

16a-vodneho-zakona/  

 

 

 

Doručí sa  

1. P M, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka   

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská 

Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

3. Mesto Jelšava, primátor mesta, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava 

4. Obec Gemerské Teplice, starostka obce, 049 16 Gemerské Teplice  

5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 

Revúca  

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Ratica 

vedúci odboru 
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