OBEC

DOLNÁ

MARIKOVÁ

Obecný úrad Dolná Mariková 150
018 02 Dolná M a r i k o v á
Č.j.: OcÚDM 115 /2022

v Dolnej Marikovej 06.05.2022

Oznámenie
verejná vyhláška
o začatí stavebného konania podľa § 61 odst. 4 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Navrhovateľ: Norbert Tausinger, bytom Záhradnícka 16, 811 07 Bratislava
podal žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na zriadenie vodnej stavby vŕtanej studne s prípojkou, na pozemku parc.č. KNC 1470 zast.plocha a nádvorie
v k.ú. Dolná Mariková, obci Dolná Mariková a žiadosť o povolenie na osobitné užívanie
vôd v zmysle § 21 odst. 1 písm. b/ vodného zákona.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne stavebné konanie a konanie o osobitnom
užívaní vôd.
Obec Dolná Mariková v súlade s ustanovením § 73 zák. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §
61 odst.4) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, oznamuje začatie vodoprávneho a stavebného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania na deň :
20. 05. 2020 (piatok)
o 9,00 hod.
so stretnutím na tvare miesta , t.j. parc.č. KNC 1470, k.ú. Dolná Mariková
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom
Obecnom úrade v úradných hodinách /pondelok od 8,00 hod. do 15,00 hod., streda od 8,00
hod. do 16,00 hod., v piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod./ a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri
tomto ústnom pojednávaní, inak sa na neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Doručí sa:
Účastníci konania:
stavebník: Norbert Tausinger, Záhradnícka 4202/16, 811 07 Bratislava-Staré mesto
projektant: aut. Ing. Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica
stavebný dozor: aut. Ing. Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica
vlastníci susedných pozemkov:
Vlasta Opoldíková, Dolná Mariková 515, 018 02 Dolná Mariková
Zdenek Lapák, Zábělská 17, Plzeň-Dubravka, 312 00, ČR
Obec Dolná Mriková, Dolná Mariková č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Dotknutým orgánom:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Ul. Slov partizánov 1130/50
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica

