Obec Počarová, Obecný úrad Počarová,
Počarová 23 018 15
-----------------------------------------------------------------------Č. j OcU- 32/2020 EC33/10

v Počarovej dňa 21.02.2020

VEC – „Vŕtaná studňa “
-oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou
obhliadkou
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.
Juraj Ušiak, bytom Prečín 154 podal dňa 21.02.2020 na Obecnom úrade Počarová
žiadosť o stavebného povolenia na vodnú stavbu – ,,Vŕtaná studňa“, ako súčasť stavby
„Rodinný dom - novostavba“ a súčasne o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber
podzemných vôd.
Stavba je navrhovaná na pozemku parc. č. KN-C 94/1 v k. ú. Počarová . Vodná stavba bude
umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 94/1 v k. ú. Počarová
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne stavebné konanie a konanie o osobitnom užívaní
vôd.
Obec Počarová, ako orgán v prenesenom výkone štátnej správy podľa § 63 ods. 1 písm.
a) a b) a § 71 ods. 1 zákona 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) oznamuje začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a
súčasne konania o povolení osobitného užívania vôd podľa § 73 ods. 6 vodného zákona a
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

14.04.2020 o 10,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Počarovej .

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom
úrade v úradných hodinách (v utorok od 15,00 hod.- do 17,00 hod.; v piatok od 7,00 hod do
14,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.

Dotknuté orgány, ako aj účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote
neoznámia svoje stanoviská účastníci konania a dotknuté orgány, stavebný úrad bude tieto
pokladať za kladné.
Podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku, ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho
účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Počarová.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ladislav Lagín
starosta obce
Doručuje sa
Účastníci konania:
1. Navrhovateľ: Juraj Ušiak, Prečín154
Ostatným účastníkom konania, sa oznámi verejnou vyhláškou:
Účastníci konania:
2. Projektant: Ing. Imrich Juríček, Projart plus spol. s. r. o., Centrum 28/33, 017 01
Považská Bystrica.
Účastníci konania - vlastníci susedných pozemkov:
Dotknuté orgány:
3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyvesené dňa : 28.02.2020
Zvesené dňa : ....................

