
Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

________________________________________________________________ 

1 
 

Číslo záznamu:  8540/2020                           V Krásne nad Kysucou, 02.09.2020 

Číslo spisu:   221 

Vybavuje:   Ing. Michal Biroš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   michal.biros@mestokrasno.sk 
  

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

Mesto Krásno nad Kysucou,  ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 

l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( vodný 

zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) udeľuje 

stavebníkovi: František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Dunajov 

S T A V E B N É      P O V O L E N I E 

podľa § 26 ods. l  vodného zákona a v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákon zákona na 

uskutočnenie vodnej stavby:  „Vodovodná prípojka + studňa“ na pozemku parc. č. KNC 

8410/2 podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Eva Kučeríková, Kalinov 327, 

023 02 Krásno nad Kysucou.  

 

Popis stavby: 

Zdrojom vody pre zásobovanie RD bude vŕtaná studňa. Studňa sa vybuduje tak, že sa zrealizuje 

prieskumný vrt. Do vyvŕtaného priestoru (D300mm) sa zabuduje plastová zárubnica s 

priemerom D160mm a priestor okolo nej sa vyplní triedeným kamenivom frakcie 4-1lmm a vo 

vrchnej časti pieskom. Celková hĺbka vrtu je cca 16m. V intervale predpokladaných prítokov 

podzemnej vody (-11,0 až -14,5m) bude zárubnica perforovaná. Plocha perforácie bude min. 

10% z plochy povrchu zárubnice. V spodnej časti bude od hĺbky 14,5m po dno vytvorený plnou 

zárubnicou kalník (s výškou 1,5m). Na zárubnicu sa použijú rúry z PP DN150 - Raudril - Rail 

(plné, resp. perforované so zárezmi po celom obvode - dodáva Rehau). Hĺbka vrtu sa prispôsobí 

pri jeho výstavbe podľa zistených skutočností (hĺbka HPV, čerpacia skúška). Aby takto 

vybudovaný vrt (studňa) spĺňal STN 75 5115 z hľadiska zásobovania vodou, navrhujeme 

záhlavie vrtu vybaviť vstupnou šachtou. Pre zrealizovanie vstupnej šachty sa vrch vrtu odkope 

do hĺbky cca 2,8m. Zárubnica za obsype ílovitou zeminou do výšky cca 0,7m a zvyšok výkopu 

prehodenou zeminou. Povrch zásypu sa zhutní a vybetónuje sa podkladná železobetónová 

doska hr.200mm. Po vytvrdnutí sa rúra zárubnice skráti, do výšky cca 200mm nad úroveň 

betónovej dosky a vybaví sa krytom záhlavia. Vstupná šachta nad záhlavím studne sa vybuduje 

zo železobetónových skruží Ø1000 položených na podkladnej železobetónovej doske. Z 

vonkajšej strany sa skruže natrú tekutou izoláciou napr. PCI-Secoral 1K, chránenou 

geotextíliou. Priestor okolo šachty sa vyplní tesniacim ílom. Prekrytie studne bude 

železobetónovou zákrytovou doskou s otvorom DN600 s liatinovým poklopom DN600. Ostatné 

rozmery a zloženie studne je zrejmé z výkresovej časti. Priestor okolo studne do vzdialenosti 
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min. 1m od okraja šachty bude vydláždený a vyspádovaný smerom od studne, čím sa zabráni 

vtekaniu povrchovej vody do studne. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba môže byť začatá najskôr po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala: 

Ing. Eva Kučeríková, Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou. Podstatné zmeny nesmú 

byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru KPSO spol. s.r.o. 

Kučerík Jozef, Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou, odborne spôsobilá osoba 

v zmysle § 46b stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

4. Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných 

vôd najviac na desať rokov v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). 

5. Vodný zdroj studne vybudovať v zmysle STN 75 5115:1993 - 08 - studne individuálneho  

zásobovania vodou. 

6. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

7. Vodný zdroj je možné užívať len za základe kolaudačného rozhodnutia. V zmysle § 26 ods. 

3 vodného zákona stavebník po ukončení vodnej stavby podá návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia a jej uvedenie do užívania. 

8. Z dôvodu využívania vody pre pitné účely je potrebné ku kolaudácii predložiť záväzný 

posudok RÚVZ v Čadci, vydaný na základe predložených rozborov vody. 

9. Realizáciu elektrickej prípojky zabezpečí odborne spôsobilá firma podľa PD. 

10. Stavba bude ukončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného 

povolenia. 

11. Za priestorové vytýčenie stavby podľa schválenej PD je zodpovedný stavebník. 

12. Stavebník je povinný použiť na stavbu vhodné stavebné výrobky. 

13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.  

 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa                                

s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti záväzné 

aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Námietky účastníkov konania: 

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani  námietky, o ktorých by musel 

stavebný úrad rozhodnúť.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 



Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

________________________________________________________________ 

3 
 

Na základe žiadosti stavebníka: František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Dunajov o 

vydanie povolenia na zriadenie vo výroku uvedenej vodnej stavby „Vodovodná prípojka + 

studňa“ na pozemku parc. č. KNC 8410/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou k novostavbe rodinného 

domu bolo na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade pre vodné stavby dňa 27.07.2020 začaté 

stavebné konanie. Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom stavebného konania 

oznámením zo dňa 27.07.2020. Nakoľko stavebnému úradu boli dostatočne známe pomery na 

stavenisku a  predložené podklady poskytovali dostatočný podklad k vydaniu stavebného 

povolenia, stavebný úrad upustil  od ústneho konania. Účastníci konania si mohli svoje 

námietky a pripomienky na ochranu svojich záujmov uplatniť podľa § 73 ods. 5 Vodného 

zákona  najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia. Účastníci konania si neuplatnili 

v stanovenom termíne žiadne pripomienky ani námietky k vydaniu stavebného povolenia.  

Vzhľadom k tomu, že v stavebnom konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili 

vydaniu stavebného povolenia a pretože v tejto časti obce nie je vybudovaná vodovodná sieť, 

bolo rozhodnuté vo veci žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Na základe výsledkov stavebného konania  stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č.145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov,  podľa pol. 60 písm. d) bod 3 

bol uhradený vo výške 30.00 €.  

 

P o u č e n i e 
  

Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie                      

na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                     

 

Doručuje sa: 

1. František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Dunajov - navrhovateľ 

2. KPSO spol. s.r.o., Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou – projektant / dozor 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 

Ostatným účastníkom konania sa povolenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov 

(správny poriadok) a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 

niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na okolitých 

pozemkoch. Povolenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského 

úrade v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad 

Kysucou.  Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 
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Dotknutí: 

1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

       

Vyvesené dňa : 02.09.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 02.09.2020 do ................................................................ 

 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie ........................................................................               


