
 

Obec Podhorie, Obecnú úrad Podhorie, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

_____________________________________________________________ 
č.j.205-1/Cha/2020                                                    dňa 02.06.2020 

                                                OZNÁMENIE 

 o začatí stavebného konania vodohospodárskej stavby  -  Vŕtaná    studňa, vodovodná 

prípojka  a o upustení od ústneho konania 

 

Investor:  MDDr. Tatiana Koňuchová, Klubina 171, 023 04 Klubina 

v zastúpení : MONDO NUOVO, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina  

podali dňa 27.05.2020  na obecnom úrade v Podhorí žiadosť o povolenie vodohospodárskej 

stavby:                        „Vŕtaná  studňa, vodovodná prípojka „ 

 

ktorá bude plniť  funkciu  - zásobovanie rodinného domu  pitnou vodou  na pozemku par. č. C- 

KN 451/44, v  k.ú. Podhorie. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení 

vodohospodárskej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej vodný zákon )  
 

 

Obec Podhorie ako príslušný orgán  štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej  stavebný zákon )  oznamuje  

začatie konania o povolení vodohospodárskej stavby – vŕtanej studne, podľa  § 26 zákona 

o vodách a pretože tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad na posúdenie stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od 

miestneho zisťovania a ústneho konania. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. 

 Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Podhorí v dňoch 

pondelok až piatok, v čase od  8.00 – 11.30 hod.  

 

 

 

                                                   Anton Chobot   

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručuje: 

1. MONDO NUOVO, s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

2. Juraj Kováč, PaeDr., Vysokoškolákov 8556 /33 D, 010 08 Žilina 

3. Alexander Chodelka , Lietava 197, 013 18 Lietava 

4. Mária Tatarková, Podhorie č. 197, 013 18 Lietava 

5. Pavline Dankova Chotyne 



vlastníkom pozemku parc. Č. 451/14 KN, 451/40 KN a ostatným účastníkom konania, 

ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť touto stavbou dotknuté v tomto 

konaní sa doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou 

 

6. Obec Podhorie, Podhorie č.50, 013 128 Lietava 

7.Spoločný stavebný úrad Višňové, Framborská 253/21, 010 01 Žilina 

Na  vedomie: 

1. Spis 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


