Obec Obišovce
044 81, okres Košice – okolie
Číslo: OcÚ-428/2020- Pir

Obišovce, dňa 09.07.2020

OZNÁMENIE
o začatí vodoprávneho a stavebného konania
verejnou vyhláškou

Dňa 07.07.2020 podala Veronika Šoltysová Rabadová, bytom Partizánska 3, 040 01
Košice žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby :
,,vŕtaná studňa“
na pozemku par. KN C č. 504/1, k.ú. Obišovce, za účelom zásobovania vodou stavby –
rekreačnej chaty a na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber
podzemných vôd.
Obec Obišovce, podľa ust. § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a ) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“), orgán príslušný konať v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej
vodnej správy a zároveň špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„stavebný zákon“), v súlade s ust. § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného a vodoprávneho konania, ktoré začalo dňom podania, vo veci povolenia na
uskutočnenie uvedenej vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona. Keďže sú stavebnému
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre jej
posúdenie upúšťa sa od miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, ( 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky)
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány
štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice dňa 03.08.2020 v čase od 8.00 –
12.00 hod.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Mária Baboľová, v. r.
starostka

Vyvesené dňa: 10.7.2020

Zvesené dňa:

Pečiatka podpis:

Oznamuje sa:
1. účastníkom konania
2. vlastníkom dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli obce
Obišovce

