
 

 

OBEC  CHVOJNICA 

OBECNÝ ÚRAD,  Chvojnica č.24, 972 13 Nitrianske Pravno 
          ________________________________________________________________ 

                  Číslo  obce 99/2014                               V Chvojnici dňa: 01.06.2015 

                  Vybavuje:  Dobrotka  

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí vodoprávneho  konania  a upustení od ústneho pojednávania 

 

 Stavebník  Petra Schniererová, bytom ul. Budovateľská č. 204/25, 972 13 Nitrianske Pravno, 

Rastislav Schnierer, bytom Budovateľská č. 204/25, 912 13 Nitrianske Pravno, podal  dňa  

01.06.2015 na obci Chvojnica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 

364/2004 Z.z.  na vodnú stavbu v projektovej dokumentácii označenú názvom „STUDŇA“  na 

pozemkoch parc.č. 61/1, v katastrálnom území Chvojnica a vydanie  povolenia  podľa § 21 

zákona č. 364/2004 Z.z. na osobitné  užívanie vôd.  Cieľom investície je vybudovať 1 vŕtanú 

studňu pre rekreačný objekt rod. Schniererových. 

     Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie. 

     Obec Chvojnica ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný správny orgán, v súlade 

s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

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

vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania 

a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánu  sú pomery staveniska  dobre známe, upúšťa od  

miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na obci Chvojnica. 

Účastníci konania  a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 

k prerokovávanej vodnej stavbe najneskôr  do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, na neskôr podané  námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 

potrebuje na riadne posúdenie  dlhší čas, predĺži  vodohospodársky orgán na jeho žiadosť lehotu 

pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý  orgán štátnej správy 

v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného 

zákona k povoľovanej vodnej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním  sledovaných 

záujmov  súhlasí. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

           Branislav Dobrotka 

starosta obce Chvojnica 

 

 

 

 



 

 

Oznámenie sa doručí: 

účastníkom  stavebného konania: 

1. Petra Schniererová, ul. Budovateľská č. 204/25, 972 13 Nitrianske Pravno  

2. Rastislav Schnierer, ul. Budovateľská č. 204/25, 972 13 Nitrianske Pravno 

Dotknutým orgánom: 

3. Obec Chvojnica – do spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


