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OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Hroncova 13, 041 70  Košice 
 

Číslo spisu: OU-KS-OSZP-2021/017098                                                     Košice, 30.12.2021 
 

 

 

O Z N Á M E N I E   

 

 
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  

 

 

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

 

 

Na návrh obce Olšovany, zastúpenej starostom, Olšovany 35, 044 19 Ruskov, 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 ustanovenia § 61 písm. a) 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 (ďalej len „vodný zákon“)  v znení neskorších predpisov, 

ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, konajúc podľa § 73 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie 

vodoprávneho konania vo veci predĺženia termínu ukončenia vodnej stavby „Olšovany 

rozšírenie kanalizácie“ a súčasne vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad  

 

u p ú š ť a    
 

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

 

              Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská 

k predmetu konania predložiť písomne na tunajší úrad najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, OÚ 

Košice-okolie, OSŽP bude považovať, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí.  

 

 



 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/55/60 04 127 +421/55/63 25 983 oszp.ks@minv.sk http://www.minv.sk/?okresny-

urad-kosice-okolie 

00151866 

 

 

 

 

Do dokladov návrhu možno nahliadnuť na Okresnom  úrade Košice-okolie, OSŽP, 

Hroncova 13, Košice č. dv. 214. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 vodného zákona č. 

364/2002 Zb. 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 Okresný úrad 

Košice-okolie, OSŽP. 

 

 

 

 

 

 

                           Ing. Beáta Serbinová  

                                vedúca odboru  

 

 

Doručí sa: 

1.  Obec Olšovany, zastúpená starostom 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                             Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

Pečiatka, podpis:                                                        Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 


