OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
č.tel.:041 /5498 332, 0907 656 420

obeckamennaporuba@stonline.sk

č.j. O 2573/00364/2018/H

V Kamennej Porube:12.11.2018

ROZHODNUTIE
Stavebník: Richard Kadák, Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia
Kadáková, Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba podali dňa: 26.9.2018 pod
podacím č. D 2426/00364/2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu:

Vŕtaná studňa a prípojka vody
pri plánovanej výstavbe novostavbe rodinného domu spolu s povolením na odber podzemnej
vody , na pozemku KN-C 2171/1 v k.ú. Kamenná Poruba.
Uvedeným dňom podania bolo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny
poriadok ), v znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetnej veci.
Obec Kamenná Poruba ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy
v zmysle §63 ods. 1 písm. a.) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon) v náväznosti na
§46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny
poriadok) 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) :
pre stavebníka:
na stavbu:
na pozemku:

Richard Kadák, Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba
Klaudia Kadáková, Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba
„ Vodovodná prípojka a vŕtaná studňa “ ( samostatný zdroj pitnej vody
k novostabe rodinného domu )
p.č. KNC 2171/1 v k.ú. Kamenná Poruba

vydáva povolenie
I.
Na uskutočnenie vodnej stavby podľa §26 vodného zákona, podľa §66 stavebného
zákona a § 46 správneho poriadku, ktorou je: „Vŕtaná studňa a prípojka vody “
(samostatný zdroj pitnej vody k novostavbe RD) na par.č. KNC 2171/1 v k.ú. Kamenná
Poruba
Popis stavby:
Studňa je navrhovaná vŕtaná s predpokladom jej využitia pre pitný účel objektu plánovanej
výstavby rodinného domu, ktorý je predmetom samostatného povoľovacieho konania obce
Kamenná Poruba.
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Zo studne bude vedená prípojka vody HDPE 32x3 do objektu. Dopravu vody a tlak v prípojke
bude zabezpečovať ponorné čerpadlo . Čerpanie zo studne je zriadené na navrhovanom vrte.
Vrt je vybavený potrubím ø160mm. Na vrte je vybudovaná podzemná manipulačná šachta
o rozmeroch DN 1000 mm, pričom samotné záhlavie vrtu je ukončené 500 mm nad podlahou
šachty. Predpokladaná hĺbka vrtu je 15,0m. Do vzdialenosti 2,0m od plastovej rúry je
navrhnutá vodo-nepriepustná betónová dlažba so spádom 2,0% od navrhovanej studne. Pod
betónovou dlažbou bude ílovité jadro do hĺbky 2,5m na zamedzenie priesaku povrchových
vôd. Vŕtaná studňa bude napojená na domový rozvod elektrickej siete.
Trasa navrhovaného vodovodného potrubia HDPE D 32 mm bude vedená v trávnatej ploche
parcely č. 2171/1 KNC. Potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE 32x3,0mm v súlade s STN
73 60 05 a ostatnými platnými predpismi. Potrubie bude uložené v ryhe o priemernej hĺbke
1,5 m, krytie potrubie min 1,2m a šírka cca 0,5m. Po výkope ryhy je potrebné vyrovnanie dna
cca 100 mm lôžka z piesku. Na lôžko sa uloží potrubie. Potrubie musí byť skontrolované, či
nie je poškodené. Potom sa prevedie obsyp potrubia do výšky 300 mm nad potrubie. Podsyp
a obsyp musia byť zhutnené rovnomerne po celej dĺžke.
Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:
1) Stavba bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 2171/1 v k.ú. Kamenná Poruba
v súlade so situáciou stavby a s rozhodnutím o umiestnení vodnej stavby č.j.
O2327/00266/2018/B vydaného dňa 3.9.2018 obcou Kamenná Poruba.
2) Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vodného a stavebného zákona ich vykonávacích
vyhlášok, dodržané bezpečnostné predpisy o ochrane zdravia pri práci, dodržané
príslušné technické normy a platné predpisy.
3) Bude slúžiť na zásobovanie rodinného domu pitnou vodou a bude zrealizovaná podľa
priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej v 04/2018 so zodpovedným
projektantom Ing. Róbertom Kardošom, Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
autorizovaným stavebným inžinierom e.č. 4843*Z*14. Akékoľvek zmeny sa nesmú
realizovať bez predchádzajúceho príslušného povoľujúceho orgánu v zmysle
ustanovení STN 75 5115-„Studne individuálního zásobovania vodou“a to najmä:
-plocha okolo studne do vzdialenosti 10m nesmie byť akokoľvek znečistená a nie sú
na nej dovolené činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody ( napr.
napájanie dobytka, umývanie, pranie bielizne, čistenie zeleniny, skladovanie popolníc
a pod.)
-okolo studne do vzdialenosti 2 m od jej plášťa alebo konštrukcie studne musí byť
zriadená
vodotesná dlažba tak, aby všetka voda odtekala smerom od studne
(najmenší sklon 2%),
-budú dodržané povinnosti týkajúce sa kontroly dezinfekcie studne (bod 8 citovanej
STN),
-likvidácia studne (bod 9 citovanej STN) sa vykoná v prípade, že studňa prestane
slúžiť na zásobovanie vodou - studňa musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo
k ohrozeniu bezpečnosti osôb, najmä detí, a taktiež k znečisťovaniu podzemných vôd,
studňa sa likviduje (napr. zasypaním) vždy len na základe povolenia orgánu štátnej
vodnej správy po dohode s orgánom na ochranu zdravia.
4) Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľsky, stavebník oznámi stavebnému
úradu meno ( názov) a adresu ( sídlo ) zhotoviteľa stavby
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5) Podľa §67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6) Navrhovateľ predloží tunajšiemu úradu stavebné povolenie na vyznačenie jeho
právoplatnosti
7) Stavebníci sú povinní v súlade s §66 ods.2 písm. h.) stavebného zákona oznámiť
povoľujúcemu úradu začatie stavby písomnou formou.
8) Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavby. So
stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia
9) Do hotovej studne bude osadené ponorné čerpadlo, vodovodnou prípojkou DN 32
bude privádzaná voda do objektu rodinného domu,
10) Po vyvŕtaní studne bude vykonaná čerpacia skúška s odberom podzemnej vody na
stanovenie jej kvality.
11) Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať správny orgán ( t.j. obec
Kamenná Poruba ) o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dokončenú stavbu
Možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

II.
Na odber podzemnej vody podľa §21 ods.1 písm. b) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný
zákon) z vodného zdroja, ktorým je vŕtaná studňa situovaná na par. č. 2171/1 KNC v k. ú.
Kamenná Poruba s nasledovnými podmienkami:
Priemerná denná potreba: Qp........................540 l/deň t.j. 0,00625l/s
Maximálna denná potreba : Qp.max................864 l/deň... 0,01l/s
Priemerná ročná potreba: Q rok...................197 m3/rok
V súlade s §21 ods.6 vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber
týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
Používanie studne ako zdroja pitnej vody sa povolí až po zistení výdatnosti a kvality vody
oprávnenou organizáciou a po preukázaní dodržania záväzných ukazovateľov pre pitnú vodu
v zmysle normy STN 75 7111 – Pitná voda.
Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21
ods. 2 vodného zákona na dobu neurčitú.
Odber podzemnej vody nesmie negatívne ovplyvniť stav a kvalitu podzemnej vody.

Odôvodnenie
Stavebník: Richard Kadák, Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia
Kadáková, Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba podali dňa: 26.9.2018 pod podacím
č. D 2426/00364/2018 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na
vydanie povolenia na odber podzemnej vody na stavbu : „ Vodovodná prípojka + vŕtaná
Rozhodnutie č.: O 2573/00364/2018/H

Strana 3 z 5

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
č.tel.:041 /5498 332, 0907 656 420

obeckamennaporuba@stonline.sk

studňa „ pre rodinný dom na pozemku registra „C“ par. č. 2171/1 v k.ú. Kamenná Poruba.
Rozhodnutie o umiestnení horeuvedenej stavby bolo vydané dňa 3.9.2018 pod č.j.
O 2327/00266/2018/B, právoplatné dňa 8.10.2018.
Doložené boli potrebné doklady a projektová dokumentácia vŕtanej studne v dvoch
vyhotoveniach. Dokumentáciu vypracoval 04/2018 zodpovedný projektant Ing. Róbert
Kardoš Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina- autorizovaný stavebný inžinierom e.č. 843*Z*14.
Zároveň bol uhradený správny poplatok vo výške 30 €.
Navrhovaná vŕtaná studňa bude vybudovaná na pozemku KNC č. 2171/1 v k. ú.
Kamenná Poruba. Vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza verejný vodovod ani iný
zdroj pitnej vody, studňa bude slúžiť ako zdroj pitnej vody pre rodinný dom žiadateľa po
splnení príslušných noriem. Stavba je navrhnutá ako vŕtaná studňa s hĺbkou max. 15,0m
s ponorným čerpadlom, na studňu je napojená vodovodná prípojka z HDPE rúr DN 32. Odber
podzemnej vody bol stanovený v maximálnom množstve 0,00625 l/s.
Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie
konania známym a neznámym účastníkom konania. Neznámym účastníkom konania
oznámenie o začatí konania bolo doručené verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny zákon) v znení neskorších predpisov a bolo
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, a to v dňoch od 9.10.2018 do
25.9.2018 a zároveň upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu 7pracovných dní na
vznesenie prípadných námietok k návrhu.
V lehote stanovenej orgánom štátnej vodnej správy neboli vznesené žiadne námietky
ani pripomienky účastníkov konania.
Vzhľadom na to, že obci Kamenná Poruba nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by
bránili vydaniu stavebného povolenia, bolo vo veci žiadosti navrhovateľov rozhodnuté tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, a to prostredníctvom
konajúceho správneho orgánu, t. j. obce Kamenná Poruba. Toto rozhodnutie podľa § 73 ods.
17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie je preskúmateľné súdom.

Príloha pre stavebníka:
-overená projektová dokumentácia

Rozhodnutie č.: O 2573/00364/2018/H

Strana 4 z 5

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
č.tel.:041 /5498 332, 0907 656 420

obeckamennaporuba@stonline.sk

Ing. Štefan Kasman
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v spojitosti s §26
ods. 1zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisom (správny poriadok )
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenná Poruba

Vyvesené dňa: .............................

Zvesené dňa: ........................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

Účastníci konania:
Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba
Klaudia Kadáková Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba
Viera Klandúchová Valašské 209//1, 013 14 Kamenná Poruba
Zuzana Luhová Valašské 210/3, 013 14 Kamenná Poruba
Martin Vereš Valašské 212/5, 013 14 Kamenná Poruba
Ing. Róbert Kardoš Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Verejná vyhláška-ostatní účastníci konania

Na vedomie:
RÚVZ , V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
spis
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