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Vec
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním podľa §
73 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách - za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia
Obec Kyjov, žiadosťou doručenou dňa 26.11.2019 podala návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
stavby na stavbu „POTOK HRADLOVÁ – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV“,
na pozemku parc. č. KN – C 875 ; 649 v k. ú. Kyjov
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v súlade s ust. §§ 61 písm.
a) a 26 a § 73 ods. 3, ods. 4 a ods. 5 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) v znení neskorších predpisov a podľa ust. §§ 120 a 80 a
§ 81 zák. č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v súlade s ustanovením
§ 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
oznamuje
začatie konania dňom 26.11.2019 vo veci vydania kolaudačného povolenia vodnej stavby „POTOK HRADLOVÁ
– PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV“, dotknutým orgánom štátnej správy a
známym účastníkom konania a
nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na d e ň
15.01.2020 (streda) o 10.00 hod.
so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Kyjove.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia a navrhnúť jeho doplnenie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa najneskôr do 15.01.2019.

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421524321303

viera.hrebikova@minv.sk

www.minv.sk

00151866

OU-SL-OSZP-2019/010603-0032458/2019

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Na ústne konanie pripraví stavebník najmä:
1. Projektovú dokumentáciu overenú pri stavebnom konaní, resp. skutočného vyhotovenia stavby, resp. výkresy, v
ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas
uskutočňovania stavby.
2. Porealizačné zameranie stavby
3. Doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov
4. Stavebný denník
5. Certifikáty preukázania zhody použitých materiálov
6. Vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie odpadové hospodárstvo ku kolaudácii stavby.
Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Kyjov, aby predmetnú verejnú
vyhlášku spolu so situáciou stavby vyvesila na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej
na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné
prostredie s vyznačením uvedených údajov.
Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo
miestnej tlači.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis

Dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817
15 Bratislava 1
SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59
Košice 1
Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen.
Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
OR HaZZ v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01
Stará Ľubovňa
Prešovský
samosprávny
kraj,
Odbor
regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov 1
VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11
Bratislava-Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064
01 Stará Ľubovňa
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,
080 01 Prešov 1
Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava 15
Regionálne pracovisko SHMU Košice,
Hydroarch, s.r.o., Šafárikova 20/5939, 080 01
Prešov 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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