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Vec        

Vŕtaná studňa a odber podzemných vôd - oznámenie o začatí vodoprávneho konania 

a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

Dňa 5.1.2023 podal Dominik Ulik, bytom Okružná 262/88, 044 13 Valaliky, na stavebnom úrade žiadosť 

o povolenie vodnej stavby Vŕtaná studňa a odber podzemných vôd, na pozemku KN-C parc. č. 5382/9, kat. územie 

Vyšná Hutka. 

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie. 

Obec Vyšná Hutka, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa               

§ 63 ods. 1 písm. b) zákona 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“), v súlade s ust. zákona č. 525/2003  Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, § 61 stavebného zákona s odkazom na ust. § 73 ods. 1 vodného zákona 

 

oznamuje 

začatie vodoprávneho konania a súčasne 

 

nariaďuje 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

21.2.2023 o 8.45 hod. 
so  stretnutím na mieste stavby. 

Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade so 

sídlom v Čani a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

      V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, je povinný požiadať                 

o predĺženie uvedenej lehoty pred  jej uplynutím. 

Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote oznámené  tunajšiemu stavebnému 

úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú 

moc. 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Agáta Nosáľová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 

 



Doručí sa: 

1. Stavebník: Dominik Ulik, Jelšová 2926/30, 040 22 Košice 

2. Ostatní účastníci konania (t.j vlastníci pozemkov a stavieb, na ktorých je umiestnená stavba a osoby, ktoré 

majú k takýmto stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté a vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 

pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté), sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli 

správneho orgánu a na internetovej stránke obce 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

4. Agro Polianka, s.r.o., Košická Polianka 241, 044 41 Košická Polianka 

5. Vincent Janočko, Vyšná Hutka 97, 040 18 Vyšná Hutka 

6. Projektant a stavebný dozor: Ing. Gejza Varga, Ďurkov 601, 044 19 Ďurkov 

7. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice 

8. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

9. Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka 

 
 

 

Toto oznámenie o začatí stavebného konania má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 

stavebného zákona a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a  na internetovej 

stránke obce Vyšná Hutka https://www.vysnahutka.sk/ 

 
 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:25.01.2023                                           Dátum zvesenia:  

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

Internetová stránka https://www.vysnahutka.sk/ 

Dátum vyvesenia:25.01.2023                                           Dátum zvesenia:  

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:   

 

 

 

 
  

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona      

NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené                  

na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.vysnahutka.sk/ 

 

 

 

 
 


