
 

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Hroncova 13, 041 70 Košice  

Číslo : OU-KS-OSZP 2019/007049 Košice, dňa 13. 05. 2019 

OZNÁMENIE 

o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 4 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 § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

verejnou vyhláškou. 

Na základe žiadosti Ing. Ondreja J                                        a Rastislava   H                                                               

, v zastúpení spoločnosťou AQUART s.r.o. Na Ortášoch 28, 044 13 Valaliky 

podanej dňa 03. 05. 2019 na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné 

prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, bolo začaté vodoprávne konanie vo veci 

vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „TBV Kysak - za kostolom. Vodovod“, 

ktorá bude realizovaná na pare. č. 291/1, 290/4 a 454 v k.ú. Kysak. 

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, § 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 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 konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu 

návrhu ústne pojednávanie na deň 

07. 06. 2019 o 09.00 hod. 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Kysak. 

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na OÚ 

Košice - okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 
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stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak sa má za to, že s vydaním 

povolenia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

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 spolu so situačným výkresom stavby. 

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

Ing. Ildikó Korinková 

poverená zastupovaním funkcie 

vedúceho odboru 

Doručí sa: 

1. Obec Kysak, zastúpená starostom 

Vyvesené dňa: I 4. MÁJ 2019 Zvesené dňa: 

OBEC KYSAK 
Obecný úrad, 044 81 Kysai; í 
IČO: 00324400 DIČ: 2021244841 j 

 

Pečiatka, podpis: 


