
Obec Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

 

 

Č.j. 4/2021/Ž                                                                                      V Krasňanoch, 18.2.2021 
 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

VEC: Oznámenia o začatí konania 

 

 
MUDr. Boris Babiš, A. Mrázika 1463/3, 013 01 Teplička nad Váhom podal na tunajšom úrade 

dňa 20.01.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu – domová studňa ako 

súčasť novostavby rodinného domu. Dňa 25.1.2021 boli stavebníkom k žiadosti doplnené 

požadované dokumenty. Stavebník požiadal o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - 

odber podzemných vôd. Stavba bude uskutočnená na parcele CKN č. 1020/5 v katastrálnom 

území Krasňany. 

 

Dňom 18. 2. 2021 bolo začaté konanie. 

 

Obec Krasňany ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. 

z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 88a Konanie o dodatočnom povolení stavby, začatie 

stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne 

nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 

 

12. marca 2021 (piatok) o 09,00 hod. 

 

so stretnutím sa na mieste stavby. Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania môžu do 

podkladov žiadosti nahliadnuť na Obecnom úrade Krasňany. Pripomienky alebo námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného 

plánu zóny, sa neprihliada. Ak účastník konania a dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi 

svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Neskôr podané námietky nemožno vziať v zreteľ. Ak sa niektorý účastník konania nechá v 

konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomný súhlas. 

 

 

 

 
Ing. Jana Žáková, PhD.  

starostka obce Krasňany 



ROZDEĽOVNÍK 
 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. MUDr. Boris Babiš, A. Mrázika 1463/3, 013 01  Teplička nad Váhom 

2. Ing. Štefan Bondra, Krasňany 400, 013 03 Krasňany 

3. Mgr. Denisa Bondrová, Krasňany 400, 013 03 Krasňany 

4. Marián Babiš a manželka Emília, Krasňany 85, 013 03 Krasňany 

5. Ing. Václav Kováč, Hviezdoslava 552/72 , 013 03 Varín 

6. Slovenský Pozemkový fond, Budkova č. 36, 81715 Bratislava 

7. SVP, š. p., OZ Povodie stredného Váhu I., Pri celulózke 1382/19,   Žilina 

8. SÚ – pre spis 

 


