
OBEC SOKOLOVCE 
Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská ulica 234/84, 922 31 Sokolovce   

Číslo spisu: 53/2022/OZK - Ba                                                                                            dňa 01.07.2022 
 

 
 
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania 
 
 

Žiadateľ – Ladislav Ondrejička, Adama Trajana 4830/3, Piešťany podal dňa 28.02.2022 
a doplnil dňa 01.07. 2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie  povolenia na uskutočnenie 
vodnej stavby: „Vŕtaná studňa“ na pozemku parc. č. 141/281, v k.ú. Sokolovce, obec Sokolovce a 
o vydanie povolenia na odber podzemnej vody za účelom zavlažovania záhrady podľa § 21 ods. 1 
písm. i) a o vydanie povolenia uskutočnenia vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.  
 

Obec Sokolovce, ako orgán štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku 
štátnej vodnej správy v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade 
s ustanoveniami § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania na zriadenie vodnej stavby 
známym účastníkom konania, dotknutým organizáciám a dotknutým orgánom. Nakoľko sú 
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre 
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
šetrenia a ústneho pojednávania.  
 

Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky 
k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
Do podkladov oznámenia možno nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy, J. Záborského 40, 
921 01  Piešťany, č. dverí 504 cez úradné dni (pondelok a streda).          
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zákonitý zástupca 
písomnú plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Ing. Marián Dóczy 
                                                                                                                                   starosta obce Sokolovce  
   
 
Doručí sa:  
 

01. Účastníci konania : doručenie verejnou vyhláškou 
02. Ladislav Ondrejička, Adama Trajana 4830/3, 921 Piešťany 
03. Anna Ondrejičková, Adama Trajana 4830/3, 921 Piešťany 
04. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava 
05. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79, Piešťany 
06. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19, Bratislava 
07. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 16, Bratislava 
08. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01, Trnava 
09. MO SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava 
10. Okresný úrad Piešťany - odbor starostlivosti o ŽP Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 
11. MZ SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 

 
Kópia : obec Sokolovce/spis 

Vybavuje : Ing. Bruncková,              Spoločný úrad samosprávy, J. Záborského 40, 921 01  Piešťany,          
Tel.:  033 / 7730 139                                                                            email : brunckova.sus@trebatice.sk         
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