
OBEC  KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 
 

Č. j.:  361/1140-01/2022-TS1-20  V Košeci dňa  07. 09. 2022 

Vybavuje: Lucia Abrahámovská    
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO  KONANIA A NARIADENIE   

ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA  

(verejná vyhláška) 

Magdaléna Petergáčová, Mojtinárska ulica 868/3, 018 64 Košeca - Nozdrovice 

(ďalej len "stavebník") dňa 08.07.2022 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: 

“Studňa“ 

ako zdroj úžitkovej vody /zavlažovanie/ a aj ako alternatívny zdroj pitnej vody pre domácnosť. Súčasne 

stavebník požiadal o povolenie na osobité užívanie vôd – odber podzemných vôd.  

Stavba bude uskutočnená na pozemku  parc. č. KN 1594 registra "C"  v katastrálnom území  Košeca. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné a stavebné konanie. 

Obec Košeca, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v prenesenom výkone v zmysle § 63 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prietupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ˮvodný zákonˮ) a ako 

špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ˮstavebný zákonˮ) oznamuje podľa § 39a 

ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného 

zákona začatie spojeného územného a stavebného konania v súlade s § 73 vodného zákona začatie 

vodoprávneho konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy. Súčastne 

nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

04. októbra 2022 ( utorok) o 9:00 hodine  

so stretnutím na mieste stavby.  

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak 

sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  

inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania 

môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Košeca, úradné dni: Po-Ut: 8.00-15.00, Str: 8:00-16:30, 

štvrtok nestránkový deň, Pia: 8:00-13:30). 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie.  

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc 

s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

Mgr. Radomír   B r t á ň 

      starosta obce 
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Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania sa v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 

účastníkom konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Košeca. Súčasne 

sa zverejní na webovom sídle obce Košeca podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po 

dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

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

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie oznámenia.  

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: (doručenky do vlast. r.) 

1. Žiadateľ : Magdaléna Petergáčová, Mojtinárska ulica 868/8, 018 64 Košeca – Nozdrovice  

2. Projektant: Ladislav Lištiak, projektová a inž. činnosť, Šafárikova 1/19, 911 08 Trenčín 

 

Vlastníci susedných nehnuteľností: 

3. Róbert Zahradníček, Jesenského 556/65, 019 01 Ilava 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

- ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie o prerušení stavebného konania oznamuje verejnou 

vyhláškou 

Dotknuté orgány: (doručenka doporučene) 

5. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 

Na vedomie: 

6. Obec Košeca- stavebný úrad 

84 

 

 

 

 


