
O b e c  S t a š k o v 
Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov 

č.j Výst-S2021/150/R335                                                                     V Staškove, dňa 22.02. 2021 
Vybavuje : Mgr. Štrbová 

miroslava.strbova@staskov.sk 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania 

 

 

  

Žiadateľ: Čuboň Tomáš, Staškov č.  podal dňa 19.02.2021   na tunajšom stavebnom úrade  žiadosť 

o stavebné povolenie  pre stavbu „ Vŕtaná studňa“ na parcele CKN č. 5134, vodovodné potrubie na 

parcele CKN č. 5134 v k.ú. Staškov. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č.  Výst-S2020/36/R22 zo dňa 07.01.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2021. 

Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Studňa   Zásobovanie novostavby rodinného domu bude vodovodnou prípojkou  DN 25 v dĺžke  33,00 m. 

Studňa bude vŕtaná  rúrová priemeru 150 mm , z toho 1500 mm bude šachta, pažnica plná,  pažnica 

performovaná, pažnica plná. Pozostáva z čerpadla, tlakovej nádoby, tlakového spínača, tlakomera.  

Pôdorysný rozmer šachty bude 1000 m x 1000 mm, betónová spevnená plocha bude 2000 mm na každú 

stranu.   Na čerpanie je navrhnuté čerpadlo GRUNDFOS 

 

        Obec Staškov v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa §58 a §63 zákona 

č.364/2004 Z.z. vodného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov  ako špeciálny  stavebný úrad podľa 

§120 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č.  416/2001 

Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení doplnkov oznamuje začatie konania o povolení vodohospodárskej 

stavby – vŕtanej studne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného 

konania obvyklou formou a ostatným účastníkom konania ( §61 ods.4 stavebného zákona – veľký počet 

účastníkov konania) verejnou vyhláškou.         

 

V súlade s §61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania, nakoľko sú 

mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby  

 

V súlade s §61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr do 17.03.2021 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej 

lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom 

termíne sa neprihliada. 

 

V súlade s §61 ods.6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány štátnej správy svoje stanoviska v rovnakej 

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 

na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 

v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že 

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Keď sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 



Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na úseku stavebného poriadku na Obci Staškov v pracovnej 

dobe  v pracovných dňoch piatok od 7,30 hod do 10,30 hod. Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike 

vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je 

potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty a dodržiavať Opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva SR v ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020. Odporúčame Vám 

dohodnúť si prípadne stretnutie a nazeranie so spisu mailom na adresu : miroslava.strbova@staskov.sk , aby 

Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícií. Od 01.01.2021 je na území SR vyhlásený  

tzv. lockdown v zmysle vyhl. č. 77/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

uverejnenej vo Vestníku Vlády SR, čiastka č.38 zo dňa 31.12.2020 a v zmysle čiastky  č. 19/2021 

uverejnenej  vo vestníku Vlády SR zo dňa 05.02.2021. 

 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Staškov. 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                 Ing. Ladislav  Š i m č i s k o  

         starosta obce 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Čuboň Tomáš, Staškov č.  

Obec Staškov- starosta obce 

Ing.arch. Ondrašina Jaroslav, U Hluška č., Čadca 

Ostatným účastníkom konania  vlastníkom parciel CKN č. 5133, 5120, 5119, CKN č. 5121 ( EKN č. 5415), 

CKN č. 5138( EKN č. 5602) , CKN č. 5118 ( EKN č. 10764) vzhľadom k tomu, že sa jedná v odôvodnených 

prípadoch aj o povolení stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa oznámenie doručuje verejnou  

vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca 

Obec Staškov – cestný správny orgán 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty 

vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   24.2.2021    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

mailto:miroslava.strbova@staskov.sk

