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O Z N Á M E N I E 

 

o začatí vodoprávneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní         

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov   

 

v e r e j n o u    v y h l á š k o u . 

 

            Na základe žiadosti obce Hýľov, zastúpenej starostkou podanej na Okresný úrad Košice 

– okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 12. 11. 2019  bolo začaté vodoprávne 

konanie vo veci  predĺženia platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod 

Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“ a predĺženia termínu ukončenia predmetnej stavby 

do 31. 12. 2021.  
           

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím 

Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-

2019/013118 zo dňa 11. 12. 2017 (právoplatnosť nadobudlo dňa 17. 01. 2018), stavba mala byť 

ukončená do 31. 12. 2019.  
 

Žiadosť o predĺženie platnosti vyššie citovaného rozhodnutia a predĺženie termínu 

ukončenia stavby podal stavebník, nakoľko sa mu stavbu v predchádzajúcom období nepodarilo 

zrealizovať a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v najbližšom období so stavbou ani 

nezačne. 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 

orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 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 v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením  § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov  oznamuje začatie vodoprávneho konania. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Súčasne OÚ Košice – okolie, OSŽP oznamuje, že v súlade s ustan. § 61 ods. 2 zákona    

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie možnosti predĺženia platnosti 

povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“            

a predĺženia termínu ukončenia uvedenej vodnej stavby do 31. 12. 2021. 
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Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 dní         

odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť 

svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za to, že s vydaním povolenia (predĺžením 

platnosti povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby a predĺžením termínu ukončenia stavby 

do 31.12.2021) z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

 

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore 

starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13,  Košice. 

  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.   

 

             Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad. 

 

Doručí sa  

 

1. Obec Hýľov, zastúpená starostkou, 044 12 Nižný Klátov 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

Ing. Beáta Serbinová 

                                                                                                               vedúca odboru  
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