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Vec
„VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE VODÁRE# PRE ZÁSOBU NÁJOMNÝCH BYTOV ZÁMUTOV“
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania
VEREJNÁVYHLÁŠKA

Obec Zámutov - v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce – požiadala d#a 21.09.2021 Okresný úrad
Vranov nad Top#ou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o pred#ženie platnosti vodoprávneho povolenia,
ktorým bola povolená realizácia vodnej stavby : „VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE VODÁRE# PRE ZÁSOBU
NÁJOMNÝCH BYTOV ZÁMUTOV“. Pre pôvodnú stavbu bolo vydané vodoprávne povolenie pod #íslom : OUVT-OSZP-2020/000660-05 zo d#a 20.01.2020 (právoplatné d#a 27.02.2020).
V citovanom vodoprávnom povolení tunajší úrad ur#il, že vodoprávne povolenie stráca platnos#, ak sa so stavbou
neza#ne v lehote do 2-rokov odo d#a jeho právoplatnosti - § 67 ods. 2 „stavebného zákona“(vi# podm. #. 16).
Okresný úrad Vranov nad Top#ou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný pod#a § 5 zák. #. 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, zák. #. 364/2004 Z.z.„o vodách a o zmene zákona SNR #. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad pod#a § 120, zák. #.
50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1, v spojení s
§ 61 ods. 4 „stavebného zákona“,
oznamuje
ú#astníkom konania a dotknutým orgánom
za#atie stavebného konania
vo veci vydania rozhodnutia pod#a § 69 „stavebného zákona“ – pred#ženie platnosti stavebného povolenia.
Vzh#adom na to, že pomery v území sú známe, za predpokladu, že sa nezmenili pomery v území, zmysle § 61 ods.
2 „stavebného zákona“ upúš#a tunajší úrad od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Žiadate# pred#ženie platnosti stavebného povolenia zdôvod#uje nasledovné: „Z nedostatku finan#ných
prostriedkov“.
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Ú#astníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatni# písomne najneskôr do
29.10.2021 na OÚ-OSŽP Vranov n.T. – IV. posch., #. dv. 94. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne!

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Zámutov, na OÚ Vranov nad Top#ou – OSŽP a na
webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60, na dobu 15-dní. Starosta
obce zabezpe#í oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný
de# vyvesenia verejnej vyhlášky je d#om doru#enia tohto oznámenia.

Vyvesené d#a ......................................................
( potvrdenie )

Zvesené d#a ........................................................
( potvrdenie )
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Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-VT-OSZP-2021/009677-002
Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov
Východoslovenská vodárenská spolo#nos#, Komenského 50, 042 48 Košice 1
Ing. Anton Pavúk, Nižný Hrabovec 308, 094 21 Nižný Hrabovec
Štefan Virostko, Zámutov 34, 094 15 Zámutov
Jozef Virostko, Zámutov 133, 094 15 Zámutov
Anna Vírostková, Budovate#ská 922/33, 821 08 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Top#ou 1
Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru vo Vranove nad Top#ou, A. Dub#eka 881, 093 01 Vranov
nad Top#ou 1
Východoslovenská distribu#ná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Mária Veliká,
Anna Závadová,
Národná agentúra pre sie#ové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
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