
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Huncovská 1, 060  01  Kežmarok

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421524680024

E-mail
vladimir.vrablik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-KK-OSZP-2021/004289-002

Vybavuje/linka
RNDr. Vladimír Vráblik/

468 00 24

Kežmarok
22. 02. 2021

Vec
Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška

Obec Toporec v zastúpení starostom obce Gustávom Pompom, so sídlom, nám. Sv. Michala 76/2 059 95 Toporec,
(IČO: 0326631), svojím podaním doručeným tunajšiemu úradu dňa 10.2.2021, požiadala o vydanie vodoprávneho
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec“, na pozemkoch parcelné
číslo KN-C 5402/44, 5572/12, 65/11, 5476/1, 429/4, 5486/1 (KN-E 5486), 312/4, 313/4, 5486/4, 5482/3 (KN-E
5482) v k.ú. Toporec, podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný inžinier,
č.o. 3750 * A * 2-2, v novembri 2020. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zák. 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 zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), príslušným orgánom štátnej vodnej správy, a podľa § 120 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
špeciálnym stavebným úradom, v súlade s ust. §61 stavebného zákona, o z n a m u j e začatie vodoprávneho konania
verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia na vyššie uvedenú vodnú stavbu, a nakoľko návrh je v súlade s cieľmi
a zámermi v území Obce Toporec, u p ú š ť a v zmysle ust. § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho konania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní
odo dňa zvesenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Kežmarok, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Huncovská č.1 060 01 Kežmarok.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží o tom jeho zástupca písomnú plnú moc.

Podľa § 73 ods. 4 vodného zákona, toto oznámenie o začatí konania sa doručuje formou verejnej vyhlášky a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Toporec a oznámené v mieste obvyklým spôsobom.
Zároveň žiadame starostu obce Toporec zabezpečiť vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky.
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Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis orgánu,
ktorý zabezpečil zvesenie
verejnej vyhlášky

Rozdeľovník OÚ Kežmarok
1.OÚ Kežmarok, Odbor CD a PK
2.OÚ Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor
3.OÚ Kežmarok, OSŽP- ochrana prírody
4.OÚ Kežmarok, OSŽP- odpadové hospodárstvo

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KK-OSZP-2021/004289-002

Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
Ing. Peter Nemec, Komenského 293/2, 059 35 Batizovce
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok 1
Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 1
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