
                          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-2019/006991-008      Vranov nad Topľou 
               13.09.2019 
 
 
VEC 

VRANOV, UL. A. DUBČEKA  –  STAVEBNÉ ÚPRAVY VEREJNÉHO VODOVODU 
-  OZNÁMENIE O ZAČATÍ VODOPRÁVNEHO KONANIA SPOJENÝ S MIESTNYM    
       ZISŤOVANÍM 
-  VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

             
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, 

podala dňa 19.06.2019 na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné 
prostredie (ďalej aj tunajší úrad, aj OÚ VT – OSZP), žiadosť o vydanie vodoprávneho 
(stavebného) povolenia na vodnú stavbu:  
VRANOV, UL. A. DUBČEKA  –  STAVEBNÉ ÚPRAVY VEREJNÉHO VODOVODU, v členení 
stavby: SO 01 VODOVODNÉ POTRUBIE. 
 

Stavba rieši stavebné úpravy vodovodu na časti ulice Alexandra Dubčeka (v rozsahu 
križovatky ulíc J. Kráľa – A. Dubčeka, po križovatku ulíc Ondavská – A. Dubčeka). Technické 
riešenie pozostáva z rekonštrukcie – nahradenia, problémového potrubia novým 
vodovodným potrubím. Navrhované vodovodné potrubie bude ukladané do verejne 
prístupných plôch. Stavba zahŕňa aj stavebné úpravy vodovodných prípojok, a to v rozsahu 
od napojenia na hlavné potrubie po oplotenie nehnuteľností. 

 
Predmetná stavba je umiestnená na parcelách C-KN č. 3281, 3275/3 a parcelách E-KN 

č. 524/1, 524/2, 676, 688/2, 712/2, katastrálne územie Vranov nad Topľou. Pre stavbu bolo 
vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č ÚR-19102/129/2018 - Vo zo dňa 
01.03.2019 (právoplatné dňa 03.04.2019). 
 

 

        Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný 
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 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), v znení neskorších predpisov, 
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, 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, v zmysle  § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
v znení neskorších predpisov, na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

 na deň :   17.10.2019 

              o :   930

 hod.      

             so stretnutím :   na Okresnom úrade Vranov      

                                                  nad Topľou, OZSP, 4. posch.,                   

                                                               č. dv. 94 
                 
 



                                                             Verejná vyhláška č.  OU-VT-OSZP-2019/006991-008 

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

 

 

                                                                  

         Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť písomne alebo 
osobne najneskôr na tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne!. Do podkladov pre 
vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, odbor 
starostlivosti o životné prostredie – IV. posch., č. dverí  94.  
            
        Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli 
Mesta Vranov nad Topľou, na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti 
o životné prostredie a na webovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?oznamy-a-

dokumenty-na-stiahnutie-185 po dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie 

o vyvesení vyhlášky v mestskom 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 
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