OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Č.j.: 117/2019

v Dolnej Marikovej 03.06.2019

Oznámenie
Vec
Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a stavebného zákona o odstránení
nepovolenej stavby resp. o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou
Obec Dolná Mariková ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle
zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 63, § 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 ) v platnom znení ( ďalej len vodný zákon ), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad
v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon)
oznamuje
začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona o odstránení, resp. o dodatočnom
povolení vodnej stavby:
– objekt „Studňa vŕtaná“ , postavenej bez stavebného povolenia, v rámci stavby Rodinný dom
a o povolenie na osobitné užívanie vôd na pozemku – parcele KNC č. 2181/4 v katastrálnom území
Dolná Mariková, obci Dolná Mariková,
stavebníka: Heleny Lamošovej, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení
ArchMax s.r.o. Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, na základe splnomocnenia zo dňa
27. 06. 2018, a súčasne
nariaďuje
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
27. júna 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej .
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej , v dňoch
určených pre verejnosť (pondelok, streda), pred dňom ústneho pojednávania a pri ústnom pojednávaní.
Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania, a pre veľký počet účastníkov
konania, oznamuje sa začatie dodatočného stavebného konania verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods.
4) stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) .
Podľa § 61 ods. 1) stavebného zákona : Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré
boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť tunajšiemu úradu svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe dotknuté orgány a účastníci
konania, stavebný úrad bude mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí
a bude považovať tieto za kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky primerane podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Oznámenie sa v súlade s ust. § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou
vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
starosta obce
_______________________________________________________________________________
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Dolná Mariková.
Vyvesené dňa :.......................................
Zvesené dňa ............................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ......................................................................

Doručí sa: (do vlastných rúk):
Účastníkom konania:
1)Stavebník : Helena Lamošová, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení ArchMax
s.r.o. Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom + príloha pre stavebníka
Stavebný dozor: ArchMax s.r.o. Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Projektant:
•
Ing. Zdenka Maťagová-ArchMax s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
1)
Známi vlastníci susedných nehnuteľnosti:
•
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
•
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska cesta 3, 911 05 Trenčín
•
SR- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
•
Anna Adamčíková, Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica
•
Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
2)
Ostatným účastníkom konania: verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom :
3)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
4)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny,
úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica
-

Stavebník na konaní predloží:
Prehlásenie stavebného dozora
Situáciu umiestnenia stavby studne
Popis doteraz uskutočnených stavebných prác

___________________________________________________________________________I
ČO:00317152
DIČ:2020684655

telefón
042/4356155

e-mail
obec@dolnamarikova.sk

www.stránka
www.dolnamarikova.sk

