
oKREsnÝ únaD STRopKov
odbor starostlivosti o životné prostredie

športová 2,09I 0t Stropkov

VEREJNA VYHLASKA

Naše číslo
oU-SP_oSZP -20 18 / 00 13 62-002

Telefórr F'ax

+421154l'7423414 +42ll54l74234 14

Vec
obec chotča
- Žiadosť o vydanie rozhodnutiapodťa § 43 ods. 7 vodného zákona
- Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Dňa 08. 03. 2018 bola na Okresnom urade Stropkov, odbore starostlivosti o životné
prostredie zaregistrovanážiadosť Obce Chotča o vydanie rozhodnutia podťaust. § 43 ods.

7 zák. č.36412004 Z. z. o vodách ao zmene zákona SNR č 37211990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorších predpisov vo veci pochybnosti o tom, či novovytvorené pozemky paí. Č.

KNC 25914, KNC 26012, KNC 26113, KNC 26312,KNC 62217, KNC 622i8, KNC 62219,

KNC 622110, KNC 622111, KNC 622112, KNC 622113, KNC 622114, KNC 622115, KNC
622116, I<NC 622117, KNC 622118, KNC 622i19, KNC 622120 k. n. Chotča, podťa

geometrického planu ě. 0l2l20l8 vyhotoveného firmou Geodézia M Stropkov, Ing. Bc.
Radovan Motyka, Nám. SNP č. 1, 091 01 Stropkov sú alebo nie je vodným tokom.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

okresný urad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne

príslušnýorgánštátnejsprávypodťa§lods. 1pís.c)a§5ods. lzák.č.52512003Z.z,
Ó statnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmeíe a doplnení niektorých

zákonov, á s : ods.1 písm. e) zák. č. 180/2013 Z. z. ootganizácií miestnej štátnej správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovím § 58 písm. c), § 61 písm. a) a

§ 71 ods. I zál<onaNR SR ó.36412004 Z. z. o vodách a o zmene zékona SNR č. 37211990 Zb.

Ó priestupkoch v zneníneskorších predpisov ( ďalej len ,,vodný zákon"), ), postupujúc Podťa

§ 73 vodnóho zákona, a § 18 ods. 3 správneho poriadku oznamuje zaČatie vodoprávneho
konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženej žíadosti ústne pojednávanie spojené

s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

11. apríla 2018 o 10.00 h

so stretnutím na ocú v chotči.

váš list číslo/zo dňa
ocÚ-3712018/ 05. 03. 2018

Vybavuje/linka
Ing. Kitl'anova/l01

E-mail

§l ayqluašillalia!4@rri]ry

Stropkov
l3.03.20l8

Internet tčo
www.minv.sk 00151866

sTRoPKoV



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na

trrrrajšom urade denne od 8.00 _ 15.00 h a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány m6žu svoje námietky a pripomienky uplatnito

najneskór pri tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

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

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

Okresný úr,a:l Stropkov
odbor starosiliv-cgri o živohró prosředie

Športová 2, (É1 01 Stropkov, -2-

Ing. Michal Malina
vedúci

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhláŠkY a v
zmysle § 26 ods. 2 správneho poťadku musí bý'vyvesené_po dobul5 dní na Úradnej tabuli

Obce Chotča anaweb. stránke OÚ Stropkov, odboru starostlivosti o ZP.

Vyvesené dňa: P.U //ď zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

žiadameobecný urad v Chotči, aby oznámenie (so situáciou geometrického plánu) vyvesil na

stanovenú dobu na úradnej tabuli. irosledný deň vyvesenia je dňom doruČenia oznámenia. Po

zvesení žiadarne oznámenie vrátíť na tunajší úrad ako doklad o jeho doruČenÍ.
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