
Obec Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

Č. j. 32/2021/Ž V Krasňanoch, 5.5.2021 

Podľa rozdeľovníka 

VEC: Oznámenia o začatí konania 

Stavebník Martin Čotek a Martina Čoteková, Krasňany 169, 013 03 Krasňany podal na 
tunajšom úrade dňa 09.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu -
domová studňa ako súčasť novostavby rodinného domu. Dňa 09.4.2020 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. 886/11 v 
katastrálnom území Krasňany. 

Dňom 5.5.2021 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 § 61 stavebného zákona 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 

26. mája 2021 (streda) 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 



R O Z D E Ľ O V N Í K 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Martina Čoteková, Krasňany 169, 013 03 Varín 
2. Martin Čotek, Krasňany 169, 013 03 Varín 
3. Okresný úrad Žilina, odb. star. O Ž P, odd. ochrany prírody a vybranýh zložiek ŽP, 

Žilina 010 08, Vysokoškolákov 8556/33B 
4. Róbert Macanga, Krasňany 191, 013 03 Varín 
5. SR- Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 811 04 Bratislava 
6. Ing. Miroslav Prešinský, PhD. , aphaus, Vajnorská 1, 83104 Bratislava 
7. Jozef Berešík, Krasňany 258, 013 03 Varín 
8. S Ú - p r e spis 


