
                              odbor starostlivosti o životné prostredie 
 

                                                                     Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad  Topľou 

 

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP ! 

 

 

Číslo :  OU-VT-OSŽP-2019/011000-02                 Vranov n.T. 

             25.10.2019 

VEC 

„ZÁMUTOV – REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV“     

- Stavebný objekt 103-00.2 Dažďová kanalizácia          

 -  OZNÁMENIE O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNEHO KONANIA 

 -  VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

                 

     Obec Zámutov - v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce -  požiadala dňa 23.10.2019 

Okresný úrad Vranov nad Topľou — odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší 

úrad) o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre stavbu: „ZÁMUTOV – 

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV“ -  Stavebný 

objekt 103-00.2 Dažďová kanalizácia, ktorá bude umiestnená na parcele                                                

č. 1626/1, katastrálnom území Zámutov. 

     Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. 

     Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný 

podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene                   

a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, 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)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zákona              

č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade             

s § 73 ods. 4 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 „stavebného zákona“, oznamuje 

účastníkom konania začatie vodoprávneho (stavebného) konania verejnou vyhláškou. 

 Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním 

na deň :    27.11.2018 
     o :   0900 hod. 

                                   so stretnutím :   OcÚ Zámutov 
                                                                        

     Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo 

osobne najneskôr na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ 

VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.  

     Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce 

Zámutov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a  na webovej stránke MV SR: 

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-185, na dobu 15-dní. Starosta obce 

zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste 

obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto 

oznámenia.  

  
Vyvesené dňa ......................................................                           
                                         ( potvrdenie ) 
 

                                                                                                                                                      
Zvesené dňa ........................................................                                                 
                                          ( potvrdenie )                                                                                                                
                                                                                                                  Ing. Anton Olah 
                                                                                                                      vedúci odboru 

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-185

