Obec Bodzianske Lúky, 94614 Bodzianske Lúky č. 1
Číslo: OCU BL S2021/00038- 7

Bodzianske Lúky, 11.3.2021

Verejná vyhláška
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania a upustenia od ústneho pojednávania

Žiadateľ, István álló, bytom Veľká Budafa 76, Holice požiadal dňa 4.3.2021 Obec
Bodzianske Lúky o vydanie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b)
bod 1. 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 (Ďalej len vodný zákon)
o povolenie vodnej stavby: „narážaná studňa“, ktorá bude realizovaná na pozemku registra
„C“ číslo LV 1191 katastrálne územie Bodzianske Lúky v zmysle § 66 zák. č. 50/1976 z. z.
zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov pre účel zásobovanie rodinného domu vodou.
V súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 1 zákona č.
71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, z dôvodu,
že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a účastníci konania alebo ich pobyt
je neznámy, obec oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.
Pozemok dotknutý vodnou stavbou: „narážanou studňou“ na parcele KN-C 1328/1
katastrálne územie Bodzianske Lúky je evidovaný na LV č. 1191 vo vlastníctve stavebníka
ako zastavená plocha a nádvorie.
Obec Bodzianske Lúky, zastúpená starostkou obce Ing. Monikou Aradi, v zmysle § 13
ods. 5 zákon. č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení v prenesenom výkone
pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1. písm a) zák. č. 364/2004 z. z.
(vodný zákon) a § 63 ods. 1 písm. b) zák, č, 364/2004 z. z. (vodný zákon)
oznamuje
začatie vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby studne a povolení na odber
podzemných vôd dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú obecnému
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákony môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr
podané námietky sa v zmysle ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovanými záujmov súhlasia.
Do podkladov povolenia môžu účastníci konania nahliadnuť v pracovných dňoch na
obecnom úrade Bodzianske Lúky, 94614 Bodzianske Lúky č. 1.

Ing. Monika Aradi
Starostka obce
Bodzianske Lúky

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb.
o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bodzianske Lúky spôsobom v mieste obvyklým a na
elektronickej úradnej tabuli obce Bodzianske Lúky www.bodzianskeluky.sk Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa

10.3.2021

Pečiatka a podpis

zvesené dňa

