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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou
- žiadosť o určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja
Žiadateľ: Obec Vršatské Podhradie
so sídlom: Vršatské Podhradie 54, 018 52 Pruské
IČO: 00692514
podal dňa: 28. 10. 2021 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o určenie ochranných
pásiem vodárenského zdroja „Vršatské Podhradie, prameň Vršatec“ podľa § 32 zákona NR SR 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 platnom znení.
Podľa § 32 ods. 1 vodného zákona ochranné pásma vodárenských zdrojov, na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej
bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma na
základe posudku orgánu na ochranu zdravia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017
50 Považská Bystrica vydal dňa 02. 01. 2020 záväzné stanovisko č. A/2019/02407-2-HŽPaZ, súhlasí s návrhom
žiadateľa Obec Vršatské Podhradie na určenie osobitného režimu územia „vršatské Podhradie – prameň Vršatec,
návrh ochranných pásiem vodárenského zdroja“ na pozemkoch k. ú. Vršatské Podhradie.
Hydrogeologický posudok „Vršatské Podhradie, prameň Vršatec. Návrh ochranných pásiem“, číslo geologickej
úlohy 11/2019/HG z 11/2019 vypracoval RNDr. Kamil Kandera, odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum
a geologický prieskum životného prostredia č. 201/1993, PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina, IČO
31 600 221.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov v súlade s § 73 zákona NR SR 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 platnom znení.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 vodného zákona oznamuje verejnou
vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona a podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie vodoprávneho
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konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje podľa § 21 správneho poriadku k
predloženému návrhu ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň
17. 12. 2021 (piatok) o 9:00 h
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vršatské Podhradie.
Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom
pojednávaní vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do termínu ústneho pojednávania nahliadnuť do podkladov rozhodnutia
na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (prízemie
č. d. 10) a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že
na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca splnomocnenie na
zastupovanie.
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Obec Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 54, 018 52 Pruské, IČO 00692514
2. AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň, IČO 31 574 91
3. verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť vydaním
rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja dotknuté
Dotknuté orgány a organizácie:
4. Obec Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 54, 018 52 Pruské
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017
50 Považská Bystrica
7. RNDr. Kamil Kandera, PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina, IČO 31 600 221
8. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vršatské
Podhradie a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................
Pečiatka a podpis:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Vršatské Podhradie o vyvesenie verejnej
vyhlášky na úradnej tabuli obce Vršatské Podhradie a na jeho internetovej stránke a po 15 dňoch po jej zvesení o
vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Na vedomie
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
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PROGEO, spol. s r.o., RNDr. Kamil Kandera, Predmestská 75, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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AGROFARMA, spol. s r.o., Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň

OU-IL-OSZP-2021/001768-0010313/2021

3/3

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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