OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Tel.:+421/41/5498332, 0911 498 332

email: obeckamennaporuba@stonline.sk

č.j. O 2474/00364/2018/H

V Kamennej Porube: 9.10.2018

Vec: Oznámenie o začatí konania o vydanie povolenia na uskutočnenie
vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody
s upustením od ústeneho pojednávania
Stavebník: Richar Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia
Kadáková Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba podali dňa 26.9.2018 pod podacím
č. D 2426/00364/2018 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby-studne, pri
plánovanej výstavbe novostavby rodinného domu spolu s povolením na odber podzemnej vody
( spotreba vody –Qpriemerná,denná =0,01 l/s), na pozemku KN-C 2171/1, 2171/2 v k.ú. Kamenná
Poruba.
Uvedeným dňom podania bolo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny
poriadok ), v znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetnej veci.
Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v súlade s §4 ods.4
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v prenesenom
výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa §63 ods. 1 písm. a) a b) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súčinnosti s § 117 a 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods.1 správneho poriadku, §73 ods.1 vodného zákona a
§61 ods.1 a ods.4 stavebného zákona ,

- oznamujezačatie konania vo veci žiadosti o vydanie povolenia na realizáciu predmetnej vodnej stavby
studne pri plánovanej výstavbe rodinného domu, spolu s odberom podzemných vôd. Nakoľko
tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad
pre jej posúdenie , v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania. V súlade s §33 ods. 2 správneho poriadku , sa môžu účastníci konania
vyjadriť pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.
Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Kamennej Porube , Hlavná
136/159, 013 14 Kamenná Poruba, stránkové dni počas pracovnej doby.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Podľa §61 ods.3 stavebného zákona, tunajší úrad na neskôr podané námietky neprihliadne. Na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa v súlade
s §61 ods.1 stavebného zákona neprihliada.
Dotknuté orgány sú povinné v súlade s §61 ods.6 stavebného zákona oznámiť svoje
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
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úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má zato, že so stavbou , z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží o tom jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Ing. Štefan Kasman
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v spojitosti
s §26 ods. 1zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisom (správny
poriadok ) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kamenná Poruba

Vyvesené dňa: .............................

Zvesené dňa: ........................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

Účastníci konania:
Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba
Kadáková Klaudia Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba
Viera Klandúchová Valašské 209//1, 013 14 Kamenná Poruba
Jaroslav Luhový Valašské 210/3, 013 14 Kamenná Poruba
Zuzana Luhová Valašské 210/3, 013 14 Kamenná Poruba
Martin Vereš Valašské 212/5, 013 14 Kamenná Poruba
Ing. Róbert Kardoš Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Verejná vyhláška-ostatní účastníci konania

Na vedomie:
RÚVZ , V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
spis
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