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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

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 

stavebníkom: Pavol Čimbora, bytom Zákysučie č. 2083, 023 02 Krásno nad Kysucou 

a Miroslav Janščo, bytom Raková č. 1794, 023 51 Raková v zastúpení Ing. Igor Gašper, 

bytom č. 235, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 

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 zákona na uskutočnenie 

vodnej stavby: „Vŕtaná studňa - 2“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 4178 v 

extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie a zároveň podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 

1. povoľuje odber podzemných vôd, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. 

Jozef Učník, Vyšná Korňa 773, 023 21 Korňa.  

 

Popis stavby: 

Zásobovanie objektov pitnou vodou sa navrhuje z novovybudovanej studne. Zo studne 

bude vedená prípojka vody HDPE 32x3 do objektu. Dopravu vody a tlak v prípojke bude 

zabezpečovať domáca vodáreň s ponorným čerpadlom WILO Sub TWI 5-306 EM a tlaková 

nádoba V1001 umiestnená v šachte v záhlaví vrtu. Čerpanie zo studne je zriadené v 

novovybudovanej vŕtanej studni Ø200. Studňa je tvorená monolitickou železobetónovou 

šachtou a potrubím osadeným vo vrte. V studni je inštalované ponorné čerpadlo WILO TWI 5-

306 EM. Umiestnenie čerpadla sa urobí vo výške l m nad dnom studne, ktorá sa vyhotoví do 

hĺbky podľa hladiny spodnej vody. Na tlmenie tlakových rázov čerpadla bude slúžiť tlaková 

nádoba s objemom 100 litrov, napríklad (AQUASYSTEM TN 1001). Výtlačné hrdlo na 

čerpadle je priemeru DN32. Z čerpadla sa napojí potrubie HDPE 32x3 stúpajúce k vyústeniu 
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do šachty k tlakovej nádobe umiestnenej v záhlaví vrtu (prípadne v objekte) a následne v zemi 

do objektu. Na potrubie sa následne dopoja zdravotechnické rozvody v objektoch. Na 

výtlačnom potrubí sa osadí spätná klapka, guľový uzáver, manometer, odvodňovací ventil. 

Tlakový spínač a tlaková nádoba budú umiestnené v šachte v záhlaví vrtu, prípadne ich je 

možné inštalovať v budovanom objekte podľa priania investora. Ako potrubný materiál pre 

prevedenie vodovodnej prípojky sa navrhuje použiť HDPE - PE 100/PN16 DN25(32x3,0). 

Uloženie potrubia sa prevedie v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžku z piesku. Potrubie 

vodovodnej prípojky musí byť uložené v jednotnom spáde 0,3% v minimálnej hĺbke 1,4m. 

  

Denná potreba vody:                                 Qp: 4 osoby – 580 dm3/deň 

Ročná potreba vody:                                  Qr = 211,7 m3/rok                                    

Maximálna denná potreba vody:               Qm = 754 l/deň 

   

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 vypracoval: 

Ing. Jozef Učník, Vyšná Korňa 773, 023 21 Korňa, odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46 

stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

3. Stavba bude zhotovená dodávateľsky firmou: LEGAN, s.r.o., Oščadnica č. 1300, 023 01 

Oščadnica, IČO: 36413496. 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. Stavba bude ukončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného 

povolenia. 

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

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

12. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a 

právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody spôsobené 

stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. 

Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

13. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený doklad. 

14. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.  
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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 § 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 (vodný zákon) vydáva Mesto 

Krásno nad Kysucou ako orgán štátnej vodnej správy povolenie na odber povrchových vôd 

alebo podzemných vôd najviac na desať rokov. 

 

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 
 

Na základe žiadosti stavebníkov: Pavol Čimbora, bytom Zákysučie č. 2083, 023 02 

Krásno nad Kysucou a Miroslav Janščo, bytom Raková č. 1794, 023 51 Raková v zastúpení 

Ing. Igor Gašper, bytom č. 235, 023 02 Krásno nad Kysucou o vydanie povolenia na 

zriadenie vo výroku uvedenej vodnej stavby „Vŕtaná studňa - 2“ na pozemku parc. č. CKN 

4178 v k. ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie bolo na tunajšom špeciálnom stavebnom 

úrade pre vodné stavby dňa 16.03.2022 začaté stavebné konanie.  

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie 

dňa 20.01.2022 pod č.j. 221/7176/2021. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2022. 

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom stavebného konania 

oznámením zo dňa 16.03.2022. Stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Známi účastníci konania boli poučení, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 16.03.2022. 

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 
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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                     

 

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

Doručuje sa: 

1. Ing. Igor Gašper, Krásno nad Kysucou č. 235, 023 02 Krásno nad Kysucou – zástupca 

navrhovateľov 

2. Ing. Jozef Učník, Vyšná Korňa 773, 023 21 Korňa – projektant 

3. LEGAN, s.r.o., Oščadnica č. 1300, 023 01 Oščadnica - zhotoviteľ 

4. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 

2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny 

poriadok) a podľa §69 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu niektorých 

osôb na susedných pozemkoch. Oznámenie 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. 

 

Dotknutí: 

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

Čadca 

 

 

 

Vyvesené dňa : 13.04.2022       Zvesené dňa:.............................................. 

                        

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Na internetovej stránke zverejnené od 13.04.2022 do............................................................... 

 

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

 

 

Vybavuje: Michal Tvrdý Tel. č.: 041/43 08 928 Email: michal.tvrdy@mestokrasno.sk 


