OBEC

DOLNÁ

MARIKOVÁ

Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Číslo: 64/2020

v Dolnej Marikovej 25. 02. 2020

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: Martin Kujan a manželka Mgr. Monika Kujanová, rod. Pecíková, obaja
bytom Dolná Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková, v zastúpení splnomocnencom
PaedDr.Jaroslavom Bielom, bytom 017 01 Sverepec 54, podali dňa 20.09.2019 žiadosť
o vydanie vodoprávneho povolenia na zriadenie vodnej stavby - vŕtanej studne na
pozemku parc.č. KNC 1567/2 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, ktorú doplnili dňa 19.02.2020.
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 verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje
k predloženému návrhu ústne pojednávanie na deň :
17. 03. 2020 (utorok) o 8,00 hod.
so stretnutím v kancelárii starostu obce v budove Obecného úradu v Dolnej Marikovej.
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.
Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania a pre veľký počet
účastníkov konania (susedné pozemky KNE 3301, 3295/2, 3295/1 v k.ú. Dolná Mariková),
oznamuje sa začatie stavebného konania verejnou vyhláškou primerane podľa § 61 ods. 4)
stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
V súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona: Účastníci konania môžu svoje
námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní,
inak sa na neprihliadne.
V súlade s ust. § 61 odst. 6) stavebného zákona: Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje
stanovisko a uplatniť ho najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej

môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so
zmenou stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Oznámenie sa primerane podľa §61 dost. 4 stavebného zákona a 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 pod dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Doručí sa:
Účastníci konania:
stavebník:
Martin Kujan a manželka Mgr. Monika Kujanová, rod. Pecíková, obaja bytom Dolná
Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková, v zastúpení splnomocnencom PaedDr.Jaroslavom
Bielom, bytom 017 01 Sverepec 54
projektant: S&K PROJECT Ing. Matúš Kolumber, Hliny 1412, 017 01 Pov. Bystrica
Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín
stavebný dozor: Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín
vlastníci susedných nehnuteľností:
Jozef Plšičík, Dolná Mariková č. 783, 018 02 Dolná Mariková
Zuzana Plšičíková, Dolná Mariková č. 783, 018 02 Dolná Mariková
Anton Pecík, Dolná Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková
Žofia Pecíková, Dolná Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková
Mária Pecíková, Dolná Mariková 377
Anton Pecík, Dolná Mariková 378
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Obec Dolná Mariková, zast. starostom obce
vlastníci parc. KNE 3301, 3295/2, 3295/1 – verejnou vyhláškou
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
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Lesy SR š.p., odštepný závod, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica (správca toku)

