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Okresný úrad Vranov nad Topľou 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 

                                                   

                                     

Číslo :  OU-VT-OSZP-2021/005746-008      Vranov n.T. 
             06.08.2021 
 
VEC 

       „Výrub stromov a krovinatých porastov v rámci stavby “Prepoj    

        VN 209-VNJ498, Hanušovce nad Topľou - Petrovce“ 

     -    OZNÁMENIE O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNEHO KONANIA 

- VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

     EL PRO KAN s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou -  
požiadala dňa 13.05.2021 Okresný úrad Vranov nad Topľou — odbor starostlivosti o životné 
prostredie (ďalej aj tunajší úrad) o vydanie vodoprávneho povolenia na stínanie a 
odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch na 
vodnom toku - Hlboký potok (parc. CKN 584, druh pozemku vodná plocha) v rámci stavby 
“Prepoj  VN 209-VNJ498, Hanušovce nad Topľou - Petrovce“, katastrálne územie obce 
Petrovce. 
 
     Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. 
 
      
     Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný 
podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene                   
a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. 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 súlade s § 73 ods. 4 „vodného zákona“,  oznamuje 
účastníkom konania začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou. 
 Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním 
                      na deň :    10.09.2021 
                             o :     0900 hod.      
                              so stretnutím :    OcÚ Petrovce 
                                                                        
     Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo 
osobne najneskôr na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ 
VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.  
     Táto verejná vyhláška, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Petrovce, na OÚ Vranov 
nad Topľou – OSŽP a  na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-
klientske-centra&urad=60  na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení 
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vyhlášky v  obecnom 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 
 

        

           
 
Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška  
bola vrátená tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia.  


