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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: Ing. Dominik Valek a Mgr. Barbora Valeková, obaja trvale bytom Krásno 

nad Kysucou č. 247, 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: „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 

1556/2, 1556/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, podľa projektovej 

dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. arch. Viera Tišliarová, so sídlom Š. Furdeka 30, 036 01 

Martin.  

 

Popis stavby: 

Predkladaná projektová dokumentácia rieši zásobovanie rodinného domu pitnou vodou 

zo zdroja vody, ktorým je studňa. Za týmto účelom bol na stavbu prizvaný realizátor studne 

spolu s tzv. prútikárom a označili miesto vhodné na navŕtanie studne. Prútikár lokalizoval 

ustálenú hladinu podzemnej vody v hĺbke cca 20 metrov od povrchu. Na základe obhliadky 

terénu a studní v okolí stavby bol vypracovaný projekt vŕtanej studne. Hydrogeologický 

prieskum nebol realizovaný, nakoľko by sa jednalo o rovnaký vrt v mieste, kde má byť studňa 

a po následnom znovu navŕtaní by mohla byť už studňa znehodnotená. Preto sa investor s 

realizátorom dohodli na vypracovaní hydrogeologického prieskumu počas realizácie studne a 

následne sa odoberú vzorky na mikrobiologický prieskum vody, ktorý určí, či je zdroj vody 

vhodný ako domáci pitný vodovod - úplný rozbor na pitnú vodu. Voda bude zo studne čerpaná 

ponorným čerpadlom do vrtu a napojená na rozvod pitnej vody potrubím HDPE d25*1,8mm v 

dĺžke 13,65m, vedeným v zemi. Voda zo studne bude využívaná pre rodinný dom investora ako 

pitná voda.  
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

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

2. Stavba studne bude umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1556/2. 

3. Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala: Ing. 

arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30/21, 036 01 Martin, odborne spôsobilá osoba v zmysle 

§ 46 stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je podľa § 62 ods. 1 bod d/ stavebného 

zákona povinný oznámiť zhotoviteľa stavby do pätnástich dní po skončení výberového 

konania. 

5. 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). 

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

zásobovania vodou. 

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

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

8. 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. 

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

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

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. 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. 

14. 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. 

15. 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 § 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. 
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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: Ing. Dominik Valek a Mgr. Barbora Valeková, obaja 

trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 247, 023 02 Krásno nad Kysucou o vydanie povolenia na 

zriadenie vo výroku uvedenej vodnej stavby „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku 

registra “C“ parcela č. KN 1556/2, 1556/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov 

bolo na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade pre vodné stavby dňa 31.05.2021 začaté 

stavebné konanie. Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom stavebného konania 

oznámením zo dňa 01.06.2021. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o konanie s obzvlášť veľkým 

počtom účastníkov konania, pričom pobyt niektorých bol aj neznámy, stavebný úrad oznámenie 

doručil verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 61 ods. 4 

stavebného zákona vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad 

Kysucou a zverejnením na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou. 

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 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o začatí stavebného konania zo dňa 01.06.2021. 

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                     
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Doručuje sa: 

1. Ing. Dominik Valek, Krásno nad Kysucou č. 247, 023 02 Krásno nad Kysucou – 

stavebník 

2. Mgr. Barbora Valeková, Krásno nad Kysucou č. 247, 023 02 Krásno nad Kysucou – 

stavebníčka 

3. Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30, 036 01 Martin – architekt 

4. Marián Šustek, Krásno nad Kysucou č. 247, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. Miroslav Tomčala, Krásno nad Kysucou č. 206, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Božena Tomčalová, Krásno nad Kysucou č. 206, 023 02 Krásno nad Kysucou 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 

8. 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 § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 

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

registra „E“ parc. č. KN 1548, 1556-1560. 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 : 29.07.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 29.07.2021    do .............................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Michal Biroš, Tel. č.: 041/43 08 928, Email: michal.biros@mestokrasno.sk 


