
obec Staškov
Ul. Jozefa Kľonera č.588' 023 53 Staškov

č'j Výst- 1 -SŻo21 ĺ l50/R463
Vybavuje : Mgr. Śtrbová
miroslava. strbova@staskov.sk

V Staškove, dňa l8.03.2021

Rozhodnutie
obec Staškov, ako príslušný spľávny orgán vykonávajúci štátnu vodnú spľávu podľa $58 a

$63 ods.l písm. a) zttkona č'364lŻ004 Z.z' o vođách v zĺeni neskoľších zmien a doplnkov v súlade s
$66 a $l20 zákona č,. 50ll976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
znení noviel ' $ 10 vykonávacej vyhl. ě.45312000 Z.z. ,ktorou sa vykonttvajű niektoré ustanovenia
stavebného zákona, $46 zákona č,.7Il|967 Zb. o správnom konaní v neskorších pľedpisov

Povol'uje

stavebníkovi Čuboň Tomáš, nar. 1' Staškov č. , -^ uskutoěnenie vodnej stavby ,,
Vŕtaná studňa" na pozemku parcela CKN č. 5134 a,,vodovodná prípojka" na paľcele CKN
č. 5134 v k.ú Staškov

uskutočnenie vodnei stavbv v zmvsle s 26 ods.| zńkona ě.-36tllŻotl4 Z.z. vodného záknn a
v znení neskoľších zmien a doplnkov

- na uskutočnenie vodnej stavby - vŕtanej studne na parcele CKN č. 5134 aprívodné
potrubie ( vodovodnĺź prípojka) na parceĺe CKN č. 5l34

na odbeľ vodv v zmvsle s 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona ć.364ĺ2004
zákona v znení neskorš zmien a doplnkov

odber podzemných vôd vk.ú. Staškov na pozemku CKN č.5134 vedenej ako ornó pôda
ovýmere ]682 m2 , lehotą odberu podzemných vôd - v zmysle $2l ods.4 písm. a) zákona
č.364/2004 Z.z. vodného zákona v znení neskoľších zmien a doplnkov na dobu určitti najviac
na desat'rokov ( 2031) .

priemerná dennú spotreba vody Qd 0,025 l/s
maximcilna denná spotľeba vody Qm....... 928 l/deň
maximálna hodinová spotľeba vody Qh .... 69,6 l/h

Povolenie sa udel'uje s určením nasledovných povinností a podmienok:
1.Studňa bude uskutočnená podľa schválenej PD' ktoru vypracoval Ing.arch. ondrašina Jaroslav'

autorizovaný architekt, 2048*AA' U Hlušk a č,.II91 , Čadca P1ľadne zmerly nemôžu bý' urobené
bez pľedchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu, trĺuta bude určęná na zttkladc
hydrogeologického prieskumu, dižka vodovodnej prípojky bude cca 33,00 m , od paľcely CKN č.
5133 bude min. 23,00 m, od parcely CKN č.5121 (EKN č. 5415) bude min.l1,00 m, od parcely
CKN č. 5120,5119 bude min. 7,00 m, od parcely CKN č.5138 (EKN č. 5602) bude min. 30,00 m,
od parcely CKN č. 51 18 (EKN č,. 10164) bude min. 3,00 m, od miestnej komunikácie (4564/2)
bude min. 53,00 m, od budúcej novostavby RD bude min. 33,00 m v zmysle vydaného ľozhodnutia
o umiestnení stavby pod č. Výst-S2020l36lR22 zo día 07.OI.2O2l, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 08.02.202I. Studňa bude vŕtaná rurová priemeru 110 mm , ztoho 1500 mm bude šachta'
pažnicaplná, pažĺica performovaná, pažnicaplná. PôdorySný rozmer šachty bude 1000 m x 1000
mm, betónová spevnená plocha bude 2000 mm na každú stranu. Na čerpanie je navľhnuté čerpadlo
GRUNDFOS.



Napojenie na inžinierske siete : el. energia - z novostavby ľodinného domu NN prípojkou, prístup
- miestnou komunikáciou novozriadeným zjazđom'

2'Investorom stavby bude : Čuboň Tomúš, Staškov č.

3. Ako zdroj pitnej vody bude slúŽiť pre novostavbu RD, pozostáva zč,erpadla, tlakovej nádoby,
tlakového spínača, tlakomera

4. Studňa bude vyhotovená vzmysle STN 755 115 _ studne individuálneho zásobovania vodou
najmä bodu ě'6 _ plocha okolo studne do vzdialenosti 10,0 m nesmie byt' akokoľvek znečist'ovaná
a nesmú byt na nej dovolené ěinnosti, ktoľé by mohli zhoľšovať kvalitu podzemnej vody

S.okolo studne do vzdialenosti 2,0 m od konštrukcie studne musí byt znađená vodotesná d|aŽba
tak, aby všetka voda odtekala smeľom od studne ( najmenší sklon 2%)

6. DodrŽať povinnosti týkajúce sa kontroly dezinfekcie studne ( bod 8 STN). V prípade, že studňa
prestane slúŽit' na zásobovanie pitnou vodou, musí byt zabezpeč,ená tak, aby nedošlo k ohľozeniu
bezpečnosti osôb ataktíež k znečisťovaniu podzemných vôd. Studňu je moŽné zlikvidovať vŽdy len
nazák|ade povolenia orgánu štátnej vodnej spľávy po dohode s orgánom ochľany zdravia

7. Povolenie platí 2 roky azanlká, ak Žiadateľ v tejto lehote nezačne s výstavbou

8.Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskoršie do 3 rokov od nadobudnutia pľávoplatnosti
rozhodnutia

9. Podľa $26 ods.3 vodného zátkona je povolenie orgánu ŠvS na uskutoěnenie, zmenu alebo
ođstľánenie vodnej stavby je súěasne stavenyrn povolením

10. Stavebné odpady pľednostne zhodnocovať pń svojej ěinnosti alebo odpad takto vyuŽitý
ponúknuť na zhodnotenie inému

||. Zakazuje sa ukladať vzniknutý odpad / výkopová zemina) na miesta, ktoré na to nie sú urěené

12. Pri vykonaní stavebných prác zabezpečiť dodrŽiavanię zásad všeobecnej ochľany prírody
a kľajiny

13. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a vyrobky zodpovedajúce ustanoveniu $43f
stavebného zttkona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný
účel

14. Pri výstavbe budú dodrŽané všęobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie stavieb
stanovęnévzmysle $48 - $53 stavebného zäkona,vyhl. č.53212002Z.z.o všeobecnýchtechnických
požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
a príslušné technické norľny zvlášť pľojekt stavby

15. Vodný zdľoj je možné užívat'len na základe kolaudačného rozhodnutia v zmysle $26 ods.3
vodného zálkona. . Prĺ kolaudácií treba predložit' vysledky čerpacieho pokusu v studni
s udaním bakteriologicko, fyzikálno, chemicĘch rrýsledkov čerpanej vody, revíznu správu od
čerpacieho zaľiadenia, doklad o tlakovej skúšĘ vodovodného potrubia v zmysle platnej STN
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Námietky účastníkov konania.' obec Staškov- starosta obce, Ing.aľch. ondrašina Jaroslav,
UHluŠka č,'I7g7, Čađca, Ostatným účastníkom konania vlastníkom parciel CKN ě. 5133, 5|Ża,
5119, CKN č. 5|21 ( EKN č. 5415), CKN č. 5138( EKN č. 560Ż), CKN ě. 5118 ( EKN č,. 10764\
vzhľadom k tomu, Že sa jedná v odôvodnených prípadoch aj o povolení stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. Ż zźtkona č,'

7111967 Zb. osprávnom konaní v priebehu stąvebného konąnia zo strany ýchto tźčąstníkov
konclnia neboli vznesené žiadne námietky.

odôvodnenĺe
obec Staškov ako pľíslušný spľávny oľgán vykonávajúci štátnu vodnú správu na základe

Žiadosti zo día l9.02.ŻO2| stavebníka : Čuboň Tomaš, Staškov č. ' vo veci povolenia na
zriadenie vodnej stavby - vŕtanej studne na parcele CKN č. 51 34 a prívodné potrltbie ( vodovodnćl
prípojkc! naparcele CKN č. 5134 vk.u Staškov povolil jej uskutočnenie.

Ziadosť ovydanie povolenia na vodnú stavbu bola doložená LV č'8136, kópiou
zkatastrálnej mapy, pľojektovou dokumentáciou, uzemné rozhodnutie pod č. Výst-S20ŻOl36lPt2Ż
zo đía07.01.202I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.Ż0T.

Predmetná stavebná parcela sa nachádza v lokalite, kde sa nenachádza vhodný vodný zdľoj
na zabezpeěenie vody pľe žiadateľa a občani a ž1jűcl v tejto lokalite sa zásobujú individuálne.

obec Staškov pri udeľovaní povolenia brala do úvahy aj umiestnenie zdľoja tak, aby nebolo
narušené a spôsobené podstatne zniŽenie ýdatnosti okolitých zdrojov, resp. strata podzemnej vody
v zmysle STN 755 1 15 ,, studne individuálneho zásobovania vođou"

Správny orgán đńa ŻŻ.0Ż.20Ż1 pod č. Výst-S2021/150/R335 ako špeciálny stavebný úrad
podľa $120 zák. č,. 5011976 Zb. lstałebný zákon/ v znení neskoľších zmien á doplnkov, podľa
zákona ě. 4161200I Z.z. oprechode niektoých kompetencii zorgánov štátnej správy na obce
avyššie územné celky azźtkoĺa č,. 36911990 Zb. oobecnom znadęni vznęrrí doplnkov oznámil
zaěatię konania o povolení vodohospodárskej stavby znźtmym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy obvyklou formou a ostatným účastníkom konania ( $61 ods.4 stavebného
zákona - veľký počet účastníkov konania) verejnou vyhláškou. Z dôvodu stavby s veľkým počtom
účastníkov konania ako aj Že stavebnému úrađu nie sú známi účastníci konania alebo ich pobyt nie je
známi. Súčasne upozornil, Že svoje námietky a pripomienky si môŽu uplatniť najneskôr do
17.03'202I, inak Sa na ne neprihliadne. oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj na
webovej stránke mesta od 24.02.2021 do 11.03'202Í a doručené đňa 25.02.202I. V konaní neboli
vznesené so strany úěastníkov konania Žiadne námietky preto nebolo nutné o nich rozhodovať.

okruh účastníkov konania bol stanovený v súlade s ust.$59 stavebného zákona v zmysle
ktoľého sú účastníkmi stavebného konania stavebník, vlastníci susedných pozemkov a stavieb,
ktorých vlastnícke alebo iné práva kpozemkom stavbám môŽu bý stavebným povolením priamo
dotknuté' ďalšie osoby, ktoľým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, projektant v časti,
ktory sa týka projektu stavby, stavebný dozor.

Speciálny stavebný úrad v konaní primerane postupoval podľa ust.3 ods.l , 2,3,4, správneho
poriadku' pričom pođľa $3 ods.1 dbal na súlad so zákonmi a inými právnyrni pľedpismi, podľa $3
ods.2 mali účastníci konania možnosť sa v konaní vyjadrit', podľa $3 ods.3 správny orgán dbal na
to, aby sa zaoberal vecou bez zbytoěných prieťahov a pouŽil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú
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k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodáľne bez
zbytočného zaťaŽovania účastníkov konania a podľa $3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo
zisteného stavu veci a vydal ľozhodnutie v súlade s $46 a $47 spľávneho poriadku.

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úrad posúdil, že povolením navrhovanej

stavby pľi ľešpektovaní podmienok zakotvených vo qýľokovej ěasti tohto rozhodnutia nebude

ohľozený život, zdravie osôb ani životné prostredie. Zfuoveřl posúdil, Že neđôjde k ohľozeniu

záujmov spoločnosti ani práv a právom chľanených záujmov účastníkov konania. Vyhovel preto

žiadosti aľozhodol tak akoje to uveđené vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlašky podľa $69 ods.2) stavebného zź/ľ.ona v zĺeni
neskoľších pľedpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na riradnej tabuli obce

a súčasne zveľejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlađe s $26 pds.2 zźkoĺa ć,.7111967

Zb. o správnom konaní v znení neskoľších predpisov. Za deí doručenia sa považuje 15 deň

vyvesenia a zveľejnenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a nasl. zĺíkona č:. 7111967 Zb. o správnom konanĺ

(správny poľiadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa

doručenia tohto rozhodnutia. odvolanie sa podáva na obec Staškov, Ul. Jozefa Kľoneľa č. 588' 023

53 Staškov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyěeľpaní ľiadnych opravných

prostriedkov.

|- ĺJi-- \ *

i \ Ä-l Ing.Ladishv Šimčisko

r stab

starostą obce

ĺ'/, --/,7
Spróvny poplatok v zmysle zókoną č.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v znení neskorších

noviel bol v zmysle položlry 60 písm' d) bod j. uhradený do pokladne obce Stąškov v hodnote 30,00

eur dňa 23.02.202].

Doľučuje sa:
Čuboň Tomáš, Staškov č.
obęc Staškov- starosta obce
Ing.aľch. ondrašina Jaĺoslav, U Hluška č,.1tg7,Čadca
ostatným účastníkom konania vlastníkom paľciel CKN č. 5133, 5120,51l9, CKN č. 5121 ( EKN
č. 5415), CKN č. 5138( EKN ě. 5602), CKN č. 5118 ( EKN č,. 10764) vzhl'adom ktomu' že sa
jedná v odôvođnených prípadoch aj o povolení stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa

rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2 zźkonaé.7Ll1967 Zb. o správnom
konaní.
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Na vedomie:
óĹ'.'ny uľad Čadca odboľ starostlivosi o ŻP,Palaľikova č.9l, Čadca
obec Staškov - cestĺrý správny oľgán

Toto rozhodnutie musí bý vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň

lehoĘ vyvesenia je dňom doručenia.

VWESENÉ oŇł: Ż2,3.202l. ZVESENÉ oŇł:

I
fll_.' r_ '> l'I tĺ ł: l ł , I

Pečiatka a podpis ktoľý potvrdzuje vyvesenie a zvesenle
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