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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-2021/002143–015                  Vranov n.T. 
           01.03.2021 

                         
 
VEC 

„ROZŠÍRENIE ČOV MALÁ DOMAŠA“ 
-     VODOPRÁVNE POVOLENIE 

- VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
Dňa 01.03.2021 bolo pod č. OU-VT-OSZP-2021/002143–015 vydané vodoprávne 

povolenie, ktorým sa povolila realizácia vodnej stavby: „ROZŠÍRENIE ČOV MALÁ 
DOMAŠA“, umiestnenej na parcelách : 
 

C-KN č. 256/24, C-KN č. 256/1 (E-KN č. 1265/11, E-KN č. 1265/13), C-KN č. 256/24, C-KN 
č. 256/28, C-KN č. 256/35, C-KN č. 283/2 (E-KN č. 1281), všetky v kat. úz. Malá Domaša 
  

C-KN č. 326/3  + C-KN č. 256/1 – hydromelioračný kanál č. 541309005 
   

   z toho : C-KN č. 326/3  (E-KN č. 1242/478, E-KN č. 1242/479, E-KN č. 1220/47, E-KN č.   
     199, E-KN č. 198, E-KN č. 197 – všetky v kat. úz. Slovenská Kajňa)  

 

    C-KN č. 256/1 (E-KN č. 1257/1, E-KN č. 1256/1, E-KN č. 1256/3, E-KN č. 1255/2,  
    E-KN č. 1254/2, E-KN č. 1253/2, E-KN č. 1252/2, E-KN č. 1280, E-KN č. 1281 –     
    všetky v kat. úz. Malá Domaša) 

 
- podľa situácie stavby [celková situácia s číslom výkresu 2 a situácia SO 02 s číslom 

výkresu 3 projektová dokumentácia zo dňa 10/2019 – zodpovedný projektant : Ing. Werner Frank]. 
 
    Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj 

„orgán štátnej vodnej správy“), 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, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny 
stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s 69 
„stavebného zákona“,  oznamuje doručenie vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou 
(stavba s veľkým počtom účastníkov konania). 
 

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným rozhodnutím vyvesí na oznamovacej 
tabuli obce Malá Domaša, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovej stránke 
Okresného úradu Vranov nad Topľou https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-

centra&urad=60 na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky 

v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň jej vyvesenia je 
dňom doručenia vodoprávneho povolenia.  
 
 
 
 

http://www.minv.sk/
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Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie do 15-dní odo dňa jeho 

oznámenia verejnou vyhláškou, a to na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5,  093 01  Vranov nad Topľou, resp. 
elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Anton Olah 
             vedúci odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa .................................................  Zvesené dňa ............................ .....................                        
                                         ( potvrdenie )                                    ( potvrdenie )                
                
 
 
 
 
 
 

       Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená tunajšiemu 

úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia. 
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