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Rozhodnutie
podl'a 5 26 zákona C.36412004 Z. z. o vodách

Výľok
okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný
orgán Štátnej správy podl,a
S 5 zákona NR SR č' 525/2003 Z' z. o štátnej sprave starostlivosiĺ o zivĺnéirostredie
a o Zmene a
doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podl'a 61 zákona
5
e ' gaąĺzooą Z' z. ovodách a
o Zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372ĺLggo Zb' o priestupkoch
v znení neskoršíchpreopĹou
(vodný zákon ), ako špeciálny stavebný úrad podl'a s ]-20 zákona
č. 50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní
a stavebnom porĺadku ( stavebný zákon v znení zmien a doplnení, v
),
súlade s S 46 zákona C' 71'11'967
Zb. o správnom konanív znení neskorších zmien a doplnení,

povol'uje
podl'a S 66 zákona č' 50/1-976 Zb. o Územnom plánovaní
a stavebnom poriadku a S 26 zákonač' 364t21o4
Z' z. o vodách

stavebníkovi: lng. Marián Hlaváč, MBA

adresa:Čadečkĺ'O22olČadca
vodnú stavbu ,'so 02 _ Napojenĺe na verejný vodovod" v rámci stavby
,,Staškov U Beleščák a_
domy" na pozemkoch:
_ Vetva
,,V" - parcelné č. CKN L7B5t2, L77Bt5, ].95o, 1356 t76 v k' Ú. Staškov,
- vodovodné prípojky _ parcelné č. cKN 17B5tL,
I7B6]L,178612, I7B7lzv k. ú. Staškov.

4 xrodinné

Popis stavby:
v.tw. ..V" - budr řr-Fcj-ňá nr lxirtujúoi vodovod FVc
- D 1.1o, 'v mieetc nepojcnia bude umie)stncnó
zasúvadlo DN 8o so z€mnou súpravoů.Ňapo1eńiä n."ň"""näňä',:š"Ĺř.ä_.;;:äíů""
potrubie PVC bude
pomocou prírubových spojov istených proti
fosunu a T kusa 1oo/8o. Na konci ůseku bude umiestnený
podzemný hydrant DN BO' ktoý bude slúžiŕako vzdušník'
Potrubie bude z HDPE 100' D 90x5'4 mm,
SDR ]'7 (PN ]'0) dl. ]-B2,o m' Na Vetvu ,,V" budú napojené 4 vodovodné prípojky,
ktoľébudú napojené na
hlavné potrubie pomocou navŕtavacích pásov. ľrÍpoiry budú z
HDPE 1o0 D 32x3 mm, SDR].I (PN16).
Celková dĺŽka prípojok bude 38,5 m, Na kaŽde1 pripó1ke bude osadená
vodomerná Šachta,

Na predmetnú stavbu vydal príslušnýstavebný úrad podl'a s L17 ods' 1 stavebného zákona
obec
Staškov v spojenom územnom a stavebnom konaní rozhodnutie č. Výst. S2o20/25R117 -zo dňa
30.01..2020.

Pre realizáciu vodnej stavby sa určujútieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej Stavebným úradom
v stavebnom

konaní, Vypracovanej lng. Róbertom Cyprichom, autorizovaným stavebnym ńzinierom v 06/2021',
č,.
osvedčenia 039L*A*2-2. Prípadné Zmeny nemoŽno urobit'bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu
2. Stavba bude vykonávaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať lng' Jaroslav
Kormanec, 023
55 Vysoká nad Kysucou 454.
3. Pred začatímstavebných prác stavebník zabezpečívytýčeniestavby právnickou
alebo fyzickou osobou
na to oprávnenou'

4. Stavebník je povinný pred začatímprác poŽiadat' majitel'ov podzemných inŽinierskych sietí
o ich
presné vytýčenie a počas Vystavby dodrŽiavat'ich ochrannápásma podl'a prisluŠných
norióm a predpisov.

Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedenÍ a zariadení musí stavôbník vykonávať
ručne,
bez pouŽívania strojných mechanizmov.
5. Pri realizácii stavby je nutné dodrŽať:
# platné technické normy a technologické predpisy
# platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou pol'nohospodárskeho
ochranou Životného prostredia
# pĺatnépredpisy súvisiace s bezpečnost'ou a ochranou zdravia pri práci.

a lesného fondu a

6. Na stavbe budú pouŽité stavebné materiály a rnýrobky podl'a zákona č' L33/20L3 Z. z.
o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Doklady o overení poŽadovaných
vlastnóstí
výrobkov stavebník predloŽí ku kolaudáciĺ stavby.
7' Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečnéprístupy avjazdy ku všetým nehnutel'nostiam,
ktoré budú
výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na tuozicn objektoch a zarĺadeniach počas
realizácie
stavby. V prípade, Že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný
súd), je stävebník povinný
uhradit' ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby śtavebníkzabezpečíprávidelnáčistenie
pozemných
komunikácií vyuŽívaných pre staveniskovú dopravu.

B' Počas vystavby v zmysle ustanovenia s 46d stavebného zákona viest' stavebný denník
od prvého

dňa prípravných prác aŽ po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu
s overenou projektovou
dokumentáciou musí byt'kedykolVek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného
dohl'adu.
9. Po dokončenístavby stavebník zabezpečíjejporealizačnézameranie.
10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zahájenie
stavby.
11' Stavebník splní oprávnené

správy:

podmiený a požiadavĘ dotknuých úěastníkovkonania

a orgánov štátnej

ď ssD a.s., Žilina, ě. 2o21og_sP_o19o-1 zo dňa gL.oŁ'zo2]:i
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroeńergeticke
zariadenia v majetku SSD. ZakreslenÚ
orientačnÚ trasu vedení v tejto lokalite Vám priklaoárie na
situačnom výkrese, ako prílohu tohto

vyjadrenia,
_ od

energeticých zariadení Žiadame dodrŽat' ochranné pásmo v zmysle
zákona 25L;2OL2 7' z., a
bezpečnévzdialenosti podl'a prísluŠnýchnoriem STN. (VN VZduŠné
Vedenie 22kV odkrajného VodiČa na
kaŽdÚ stranu L0 metrov, VN zemné káblové Vedenie a NN zemne
káblove Vedenie na kaŽdÚ Stranu 1

meter) pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodrŽať
manipulačný technĺcký priestor

l_

meter

2t8

od krajného vodiča NN vzdušnéhovedenia na kaŽdÚ stranu. Pri
realizácii výkopor,ných prác, Žiadame
neporušĺt' celistvost' uzemňovacej sústavy,
- v zmysle stavebného zákona je pre
urče-nie presnej trasy podzemných vedení potrebné
ýzicl<y juvytýčiť,
- v prípade súbehu a kriŽovaní zemných káblových íedeníŽĺa-dame
dodźaťmanipulačný priestor
min' ]- meter na kaŹdu Stranu, v opačńom prĺpađepri opravách
a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zarĺadenia,
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergeticých
zariadení SSD, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné
dodrŽať všetky legislatívne
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technichých noriem;
sa bezpeČnosti osÔb, ochrany
ýkajúce
energetĺcých zariadení a technického zhotovenia stbehov a križování,
- v prípade akéhokolVek poškodenia
elektro eneľgetického zariadenia je túto skutočnost'pÔvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. čísloOB00 ]-59ooo'
- pred zahrnutím dotknuých energetickych zariadení
v majetku SSD musí realizátor prizvat,zástupcu
SSD z príslušného.strediskaÚdrŽby E7na kontrolu zariadenia,
čo potvrdia bud'v,,Zápise o vytýčení
podzemného el. vedenia'' resp. zápisom do stavebného
denníka,
b/ SPP- Distribúcia, a.s. č. TDiNS/ozlotzozLtŠkzo
dňa zą'og.zozĺ,
_ po posúdenípredloŽenej projektovej
dokumentácie vyššieuvedenej stavby konŠtatujeme, Že
umiestnenie vyššieuvedenej stavby nĺe je v kolíziís existujúcimi
plynárenś$ňi zariaoeniami v správe
SPP-D,

- stavebnĺk je povinný pri realizáciÍ stavby dodrŽiavat'
ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných práúnych predpisov,
_ stavebník je povinný
rešpektovat'a zohlädniť existenciu plynárensých zariadeníďalebo
ich ochranných
ďalebo bezpečnostných pásiem,
_ ak pri zemných prácach
dÔjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať
pred zasypaním r'nýkopu zástupcu SPP-D (p.
Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp_distríbucia.sk)
na vykonanie kontroly stavu obnaŽeného plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a
uloŽenia výstraŽnej fÓlie; rnýsledok kontroly ňúd" zaznamenány
do stavebného denníka,
_ stavebník je povinný
zabezpečiťodkryté pĺynovody, káble, ostatné inŽinierske sĺete počas
celcj doby
ich odkrytia proti poškodeniu,

- prístup k alcýmkolvek

technologichým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimije prísne
zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
sPP-D,
_ kaŽdé poškodenie
zariadenia SPP-D, vrátáne-poškodeniá izolácie potrubia, musí
byt' ihned,ohlásené
SPP-D na tel' č' 0850 LLL 727, nedodrŽanie tejio povinnoiti
môŽe viest' k váŽnemu ohrozenĺu Života,
zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme' že SPP-D môŽe pri všetĘýc.h.prípadochpoškodenia
plynárenskych zariadení podat,
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu
(sol), Ltoia ju oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariad'eniä
uloŽit'podń u.t"nou"ní Zákonao energetike
pokutu vo vyške 3o0,_ € aŽ ]-50 o0o,_ €, poškodením
plynáieńsrého zariadenia môŽe dojsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecnéhoohrozenia podlh 2B4 á
s
s zas' prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zarĺaděnia podl'a
s 286, alebo S 2BB zákona č. 300/2oo5
Z. z' Trestný zákon,
- v zmysle S 79 Zákona o energetike
stavebník nesmie bez sÚhlasu prevádzkovatel'a distribučnej
siete
v ochrannom pásme plynárenslcých zarĺadenívykonávat'činnosti
ako ani umiestňovat'stavby, kontrolné
šachý, trvalé porasý a pod.,
- v zmysĺe S 80 Zákona o energetike
stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatelä distribučnej
siete v
bezpečnostnom pásme plynárénsých zariadení umiestňovať
stavby,
c/ Slovak Telecom, a' s' č' 66L2L2áL77 zo dňa}3.O8.2O2L:
_ existujúce zariadenia
sú chránené ochranným pásmońi s ue zákona č,.35tl2o:7
7' z.) azároveň je
potrebné dodrŽať ustanovenie 65
5
zákona č,. 35tt2oIL z .z. o ochrane proti ruŠeniu,
'vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platno"ti u,reá"'n"j.vyššie'vo,rvj"Jr"nĺ,
vyu naěcnóho polygónu, aôvoauiicdosti
v prípade zmeny
ĺĺ.lL ĺiiło"ti Jřp.a"-ak ,rvcá.ńáTarcelnĺ
číslo žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak.i
"
.i.v"nňĺř nesplní povĺnnosťpodl,a d,alšieho vbodu,
- stavebník' alebo ním poverená osoba-je povinná
u piĺpuo" ak zistil, Že jehä zámer, pre ktorý podaĺ
uvedenÚ Žiadosť je v kolíziíso SEK ślovarTelecom,'á.
s' aleno DlGŕ sLoVAKlA, s. r. o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najnesłoi
preo spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), VyZVat'spoločnost'Slovak Telecom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochreny aieno
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preloŽenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík,
rastislav.kubik@telekom .sk, + 42L4L 5001398,
- v prípade ak na Vami definovanom uzemí v Žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je Vo Vlastníctve Slovak Telekom, a. s. ďalebo DlGl sLoVAKlA, s. r. o.' je
potrebné zo strany Žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú siet'proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma,
- nedodrŽanie vyššie uvedených podmienok ochrany zarĺadeníjeporušením povinnosti podl'a
5 68 zákona
č. 35Ll20I1' Z- z' o elektronickych komunikáciách v platnom znení,
- v prípade, Že Žiadateľbude so zemnými pľácami alebo
činnosťou z alcýchkolVek dÔvodov pokračovat'po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poŽiadať o nové vyjadrenie,
- pred realizáciou výkoporných prác je stavebník povinný poŽiadať o vytýčenie polohy serc s[óločností
Slovak Telekom, a. s' a DlGl SLoVAKĺA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, Že na Vašom
záujmovom Území sa mÔŽu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sÚ napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ýmto upozorňujeme Žĺadatela na povinnosť vyŽiadat'
si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov ýchto zariadení,
- vyýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DlGl sLoVAKlA, s.r.o. na povrchu
terénu
vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https:/
lwww.telekom.sk/vyjadrenia, vytýčenie bude zrealizované do troch týŽdňov od podania objednávky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie
uvedené body dodrŽať pri svojej
činnosti ajVšeobecné podmĺenky ochrany SEK, ktoré tvorĺa prílohu tohto vyjadrenia,
- Žiadatel'mÔŽe vyjadrenie pouŽit'iba pre účel,pre ktoý mu bolo vystaveńe. orre' pouŽitia pre
účel
konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, Žiadatel'nie je oprávnený pośkytnuté
informácĺe a dáta dälej rozširovať, prenajímať alebo vyuŹívaťbez súhlasu spoĺočnosti Slovai<
ĺeläkom,
a. s.,
- poskytovatel'negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie
dát v elektronickej forme
nezbavuje Žiadatel'a povĺnnosti poŽiadať o vyýčenie.
d/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina e. c.21024604 zo dňa L3'O7
'2021':
- stavbou dojde ku kolíziis potrubím verejnejkanalizácie PVc DN
300 mm v prevádzke spoločnosti Sevak
a. s., ktorá sa nachádza v miestnej komunikácii v k. ú. Staškov,
- pred zahájením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie inŽinierskych sietí ich správ-cami
a
rozkopové povolenie od príslušnéhosprávcu. Pri realĺzácĺĺstavby Žiadame dodrŽať všetky platné
STN
týkajúce sa inŽinierskych sietí a pásma ochrany inŽinierskych sietí 5 L9 zákon a c'442ĺ2oO2
Z. z.
- Žiadame dodrŽať ochranné pásmo VK nachád zĄúcej sa v záujmovej
oblasti. Zákona Ć,. 442t2OO2 Z. z'
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách S ]-9 odsek ż, vymedzuje pásmo ochrany
VK v Šírke
1,5m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného bočnéhookraja potrubia na obidve strany' V pásme
ochrany
VK je zakázane vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
ohrozit' jej
technicky stav, Vysádzat'Írvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. Výkopové praôe
v ochrannom pásme VK realizovať ručným rnýkopom.
K vodovodným prípojkám pre 4 rodĺnnédomy máme podl'a vnútropodnikových pravĺdiel nasledovné
pripomienky:
- potrebu a kvalitu pitnej vody pre zásobovanie jednotlivých nehnutel'nosti
zabezpečímeiba do kapacity
vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmĺenka platí tież pri pouŽití
tlakových
splachovačov a iných tlakorných vnÚtorných zdravotechnikách zariadení,
- odsúhlasujeme materiál vodovodných prípojok HDPE L00 SDR
1]-, PN ]-6 D32x3,0 mm (DN 25 mm).
Vodovodné prípojky poŽadujeme viesť v min. sklone 3 %o. Potrubie VP uloŽit'do nezämŕ'łů;"j
;íbky;
- Íakturačnévodomery dodá naša spoločnosť.Vodomery
budú osadené vo vodomerných zostavách na
ráme typ SEVAK, a. s.
- odsúhlasujeme plastové vodomeľné šachty 0L]-00x130Ot7/6oox4O0
mm (U-Plast Trade) - 4 ks. Zvislé
vzdjalenosti stÚpačiek vo VŠmusia zodpovedať poŽiadavkám BoZ (300 mm).
StÚpadlá a dno vo VŠ
realizovať s proti šmykovou úpravou. Pre zabezpečenie nezamŕzĄúcôi r'ínrv
ńu'iu'byť šachty v teréne
osadené tak, Že budú zasypané až po hornú úroveň vstupného komína,
- lôŽko hr' 15o mm a obsyp hr. 3oo mm nad potrubie bríńojot musí byť zrealizovaný pieskom
resp.
štrkopĺeskoms vel'kost'ou zín max. 8mm,
_ upozorňujeme, že v zmysle vnútorných pravidiel
našej spoločnosti Sevak a.s. je pre jednu parcelu
(ednu nehnutel'nost) možnéosadiť len jeden fakturačný vodomer' Z toho áôvodu- odpoiúčame
ÁlQ
+;
Ü

Vyriešiť rozparcelovanie záujmor'ných parciel podl'a navrhnutého počtu novostavieb do
doby realizácie
vodovodných prípojok,

- vlastné (ostré) dopojenie navrhovaných prípojok na rozšírenie W a osadenie vodomerov
do VŠ'

bude moŽné aŽ po vybudovaní, stavebnom ukončení,skolaudovaní, po úspešných tlakových
skúškach
vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvaliý vody v potrubía podpísanízmluvy o prevádzkovaníW
medzi
zainteresovanými stranami,
- fakturácia vodného a stočnéhobude
na základe osadených hlavných fakturač-ných
-vykonávaná
meradielv správe a majetku SEVAK a's' Žilina
od dátumu realizácie prípojo'k,

- samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené podanĺm Žiáoostí o vyjadrenie k bodom
napojenia na Ę tieŽ Žiadostí o zriadenie vodovodných prípojok a podpisom zmlúv
na dodávku
pitnej vody. Samotné napojenĺe na verejnú kanalizáciu je podmienené
výbavenĺm żiaJóstio
kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na odvedenie splaškovych odpaáovych vÔd.
Tlačivá a 'iĹo"ni"
potrebné

informácie pre zriadenie VP a KP poskytne príslušnýzańestnanec SEVAK
a. s., na Zákazníckom centre,
- vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je
cudzím dovoiené' Tieto zásah y mlôŹu
vykonávať len osoby určenéprevádzkovatel'om vodovodu a kanalizácie,
- k termínu realizácie vodovodnej prípojky musí mať Žiadatel'vybudovanú prípojku
vo vzdialenosti cca 1
_ ]-,5 m od miesta napojenia
na verejný vodovod a miesta zaÚsienia na veie1ńĺ kanalizáciu,
- tlakovÚ skúškuvodovodnej prípojky zrealizovat'podl'a
STN EN Bo5'

-vzmyslezákonač,.44212002Z.z.overejnýchvodovodochakanalizáciách94odsek7aBvlastník

vodovodnej prípojky.je povinný zabezpečĺt'opravya údrŽbu vodovodnej prípojký
na vlastné náklady.
K rozšíreniuverejného vodovodu máme podľa vnútropodnĺkornýchprauiolel'násíedovné
pripomien(:
- rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme Z materiálu HD PE ].oo, SDR
]-7, PN ]-o D gOx 5,4 mm (vnútorný
profil B0 mm). Spájanie vodovodného potrubia realizovať eleKrofuarovkami,
- lÔŽko a obsyp vodovodného potrubia musí byt'zrealizovaný pieskom
resp. štrkopieskom s vel,kost,ou
zŕn max.8 mm,
- upozorňujeme, Že navrhovaný koncoý podzemný hydrant DN Bo bude slÚŽiť
len na prevádzkové
Účely pre potreby odvzdušnenia potrubia. Upozorňujóme, Ž.e cez predmetné
rozšĺrenie vodovodu
nezabezpečíme potrebu vonkajšej poŽiarnej vody,
- vodovod' ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho
systému,
povaŽujeme za rozšírenieverejného vodovodu' V súlade S ustanovenĺm
Zákona č. 595/20 03 Z'z. o
dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti
bez vzniku nového vlastníckeho
práva k príslušnémurozšíreniu. Z uvedeného dovodu Žiadäme pred
vy-daním ''Stavebného povolenĺa,,
uzavriet'Zmluvu o budÚcej kúpnej zmluve na rozšírenie vo-dovodu medzĺ investorom
stavby a našou
spoločnost'ou,
- trasu verejného vodovodu poŽadujeme viest' po verejných pozemkoch, ktoré
sú prístupné pre
mechanizmy SEVAK a.s. V prípade, Že sa jedná o sĺrromńe pózemky, je potrebné
vybavit' do doby
realizácie stavby písomný sÚhlas Vstupu na pozemok,
- Pre zabezpečenĺe bezprostrednej ochrany a za účelom
zriadenia pásma ochrany verejného Vo-dovodu
v súlade s 5 19 zákona Č,. 442t2oo2Z. z' Žiadame zriadĺt'na
vŠetky pozemky V trase vere1ného vodovodu
vecné bremeno v prospech našejspoločnosti'
_ počas stavebných prác je investor
verejného vodovodu povinný prizyvat'ku kontrole vyko-naných
prác (ĺôŽko a obsyp, montáŽ potrubia, armatÚr, upevnenie a preskúšanie
vyhlädáva_cieho vodiča, k
tlakovym skúškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolova-nje
Íunkčnosti poklopov na
armatúrach, šachtách) ako odborný technicky oońlao'budúceho prevádzkovatel'a
- Zamestnanca naše1
spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciáine čin-nosti). Ku kontrole
žiadame k nahliadnutiu predloŽit,
aktuálne Ęadrenia SEVAK a's. k danej stavbe, realizáčnúdokumentáciu
stavby a jej právoplatné
stavebné povolenie, podla ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie
stavby,
- o inýsledku skÚšok je povinný zhotovitel'investora
napísaťzáznamdo stavebńého denníka a nechat'ho
pofurdiť podpisom majstra sEVAK. Tento, bude
slúŽiťáko podklad pľe vydanie porealizačnéhovyjadrenia
k stąvbe' V prípade-nerešpektovania povinnostÍ investora
uvede_ných V tomto a ostatných bodoch
vyjadrenia nedáme súhląs k vydaniu užívacieho povolenia'
- pred kolaudaěným konanÍm ĺnvestor stavby poŽiada SEVAK o vydanie
porcalizaěného vyjadrenia. Súčast'ouŽiadosti budú kópie zápisoŕ
zó stavebného denníka, zápĺs o odovzdaní stavby
medzi investorom a zhotovitel'om podpísaný investorom, zhotovitel'om
a SEVAK_om ako budúcim
prevádzkovatel'om a geodetické zameranie stavby,
odsúhlasené správcom GlS-u SEVAK a.s .. Kladne
porealizačnévyjadrenie bude slúŽit'ako vyjadrenie
SEVAK, a.s. ku kolaudácií stavby vodovoclu,
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- V rámci napojenia rozšírenĺaVerejného Vodovodu
na existujúci verejný vodovod je investor povinný v
tomto mieste osadit'posúvadloý uzáver auzáver uzavriet'.
lnvestor ;e żóopove dný zato, Že uzáver bude
počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý
aŽ do doby jeho odovzdania SEVAK. Pred tým mÔŽe

byt'uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom SEVAK na
základe objednávky, výhradne za účelom

tlakovej skÚšky, preplachu a odberu vzorky vody,

-v

prípade porušenia povinností investora uvedeného

v

bode 31 nášho

Ęadrenia, zistenia
neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu,
resp. zistenĺa neoprávneného oclbeľu vody
je SEVAK oprávnený poŽadovať od investora
stavby zmluvnú pokutu v súlade so zmluvou o budúcej
kúpnej zmluve'
- prepojovacie práce, na jestvujúci verejný
vodovod je nutné dohodnút' min. 30 dní vopred na SEVAK
a.s.
na Stredisku HS vodovody. Tieto budú vykon ané zánašej
účastina základe písomnej objednávky,
- do

15 dní od nadobudnutia právoplatnostĺ kolauoaenáho rozhodnutia
Žiadame odovzdat' prísluŠné

doklady v zmysle zmluvy o budÚcej kÚpnej Zmluve,
- vlastné (ostré) dopojenie rodinných
domou na predmetné

rozšírenie verejného vodovodu bude moŽne
aŽ po podpísaní kúpnej zmluvy na stavbu vodovodu
á po'ooourdaní všetkych náleŽitostí k zmluve.
Podmienky pre realizáciu vodovodných prípojok u
vodomerov vo vodomerných šachtách
budú stanovené až po odovzdaní veŕejného'vódovodu'ontuz
SEVAK-u a následnom predloŽení projektovej
dokumentácie VP pre jednotlĺvérodinne domy.
L2. Ukončenĺestavby: L2ĺ2o22

13' Po ukončenístavebných prác stavebník podá na stavebný
Úrad návrh na zaČatie kolaudačného
konanĺa podl'a S 79 zákona č' 5Oi197 a zn. Żiáao'i
p"*ňné dokladovat' náleŽitost'ami podl,a S 17 a
i.
918 Vyhlášky MŽP SR č' 453/2ooo Z. z., ]<torou'u uvtóna*lú
ustanovenia stavebného zákona.
]'4' Stavebné práce'nesmú byt'zahájené, pokial'povolenie
nenadobudne právoplatnost,V zmysle S 52
ods' 1 zákona o správnom konaní.
Rozhodnutie o námietkach účastnÍkovkonania:
Účastníci konania nevznieslivočivydaniu stavebného povolenia

na predmetnú stavbu námietĘ.

Všeobecné ustanoven ia:

1' Povolenie zaniká ak oprávnený nepristúpi k realizácii stavby
do 2 rokov od nadobudnutia

právoplatnosti.

jeho

2' Ędanie stavebného povolenia je spopĺatňovanépodl'a
zákona č. ].45i1995 Zb' o správnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnení podl'a poloŽky č.
60 sadzobníka sprĺvńycn poplatkov. Správny
poplatok v hodnote ]-00,- eur bol uhradený potvrdenń
o ĺńraoe správnehä popiäiru
3' Povolenie a projekt stavby sú evidované'vo vodoho.poJáÁr";
evidencii pod č. 3t2o22.

odôvodnenie
Dňa05']-0'2021bolatunajšiemu Úradu doručenáŽiadost'stavebníka-lng.
Marián Hlaváč, MBA, Čadečka
' 022 01' Čadca o vydanie stavebného povolenia nu uóonĺ stavbu ,,So oż - ĺvapo1enie na verejný
vodovod" v rámci stavby ,,StaŠkov U Beleščák _
a 4 x rodĺnnédomy,, (S 26 záko na i,. 364t2oo4 Z.
z' o
vodách)' Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch:
- Vetva'V" - parcelné č. CKN !785t2,
L77Bt5, ]-950, 1356 t76v k' ú. Staškov,
_ vodovodné prípojĘ
parcetné č. cKN L785tL, L7aŕj/L, L7a6l2,
L787t2v k. ú. StaŠkov'
K stavebnému konaniu predložil stavelník projektovú
o1t,'ň".,taciu stavby vypracovanú lng. Róbertom
Cyprichom' autoĺizovrným gtavebným inžinicrorn
v oeláô21. ě. oevedccnir o39l-*A*2-2, rozhodnutię
obce Staškov v spojenom územnoń a stavebnom
konanĺ e. vyĺst. szozóńsnn7 zo dňa 3o'o1'.2o2o,
záväznéstanovisko príslušnéhovšeobecného
stavebného úiadu obce Staškov e' szozo t25Ł26lzo
dňa
17 '02'2020' stanoviská Účastníkov konanĺa
a ooĺ"'uty.ň oiganou-. SSD a.s., Žilina,
Ć.2O2LO8 SP-.L90_1
Z0 dňa 3L0B.202L, SPP- Distrĺbúcia,a,s,
č. TD/NS/ózĺoĺžoztĺšiio
dil);.ö)o''l_släř;ř;;;...*
a' s' č' 66I2L23I77 zo dna03'08.2021, SEVAK
a's., Žilina Č'021024604 zo dňa13'07 .2021''
Ako doklad o vlastníckom resp. inom práve k stavebným
predložĺĺstavebník súhlas Obce
Staškov s umiestnením stavby na pozómkoch parcelné ňoremLom
e. ćrru ]-95o, 1356 t76 k' Ú' Staškov a Zmluvu
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lnformatívna poznámka

_

tento dokument bol Vytvoľený elektronicky orgánom verejnei moci
lČo: 00151866 Sufix:

Doručuje sa
Marián Hlaváč,
Ľubomír KoŹák,

1_0156

Čadečka Čadečka,Slovenská republika
Staškov 023 53 Staškov, Slovenská republika

Zuzana KoŽáková, Staškov , 023 53 Staškov, Slovenská republika
Ján Krkoška, U Sihelníka ), o22 01 Čadca, Slovenská republika
02Ż 04 U Hluška, Slovenská republika
Žaneta Papíková, okruŽná
Róbert Pešat, Turzovka-Stred Turzovka-Stred, Slovenskárepublika
Marián Piala, okruŽná
o2204 U HluŠka, Slovenská republika
Alena Pialová, okruŽná _..-,022 04 U Hluška, Slovenská republika
obec Staškov (oVM), Jozefa Kronera 5B8, 023 53 Staškov, Slovenská republika
lng. Robert Cyprich - TUBES - PRoJ, 17. novembra 95B, o22oL Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva čadca, Palárikova LL56, o22 01 Čadca 1Stredoslovenská dĺstribučná,a's., Pri Rajčianke 2927lB, oLo 47 Žllina r
Slovak Telekom a.s' Bratislava, Bajkalská28,8L7 62 Bratislava
Slovensý plynárenský priemysel - Distribúcia, ä' S', Mlynské Nivy 5586/44lb, B25 ]_9 Bratlslava 26
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s, Bôrická cesta ]-960, o]-o 57 Żilĺnaĺ
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o uzavretí budúcej zmluvy o zriadenívecného bremena k pozemkom parcelné č. cKN L77Bl5, I7B5l2
k. ú' Staškov' V zmysle stanoviska spoločnosti SEVAK a' s., Žilina bola k Žiadosti doloŽená Zmluva č.
6412020 o uzavretíbudúcej kúpnejzmluvy, nakol'ko prevádzkovatel'om verejného vodovodu môŽe byť iba
právnická osoba.
okresný úrad Čadca' odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušnýšpecĺálnystavebný úrad a
orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania preskúmal Žiadosť stavebníka z hl'adísk daných zákonom
c' 36412004 Z' z. o vodách a súvisiacich predpisov. Tunajšíúrad oznámil verejnou vyhláškou listom
zo dňa 22.LL.202L účastníkomkonania začatie stavebného konania. Stavebný úrad v zmysle S 62
ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zist'ovania a od ústneho pojednávania. V oznámení
vyzval dotknuých účastníkovkonania, aby prípadné pripomienky uplatnili najneskÔr do B dní odo dňa
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V sÚlade s 5 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úľadpreskúmal či predloŽená
dokumentácia spíňa poŽiadavky týkajÚce sa verejných záujmov, predovšetkym ochrany Životného
prostredia, ochrany zdravia a Života l'udí a či zodpovedá všeobecným technickym poŽiadavkám na
výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Zároveň v súlade s S 33 ods'
2 zákona Ć,.7LIL967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkovkonania, Že vo veci bolo ukončené
zĺsťovanĺepodkladov pre rozhodnutie a dal im moŽnosť nahliadnut' do spisu a k podkladom sa
vyjadriť. Nakol'ko účastn'cikonania nevyuŽłli moŽnosť nahliadnuť do spisu vychádzal správny o;gán zo
skutočnosti' Že nemajú d'alšie návrhy na doplnenie dokazovania.
V súlade s S 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal ci predloŽená
dokumentácia spíňa poŽiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkym ochľany Životného
prostredia, ochrany zdravia a Života l'udí a či zodpovedá všeobecným technicým poŽiadavkám na
výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný Úradvzal pri rozhodovaní
o stavebnom povolení do úvahy príslušnéustanovenia vodného zákona, stavebného zákona a vyhlášky
MŽP SR č. 453/2ooo Z. z., kÍorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky
d'alšie súvisiace predpisy.
V priebehu konania neboli Zo strany Účastníkov konania vznesené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné
záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhl'adom na vyššieuvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej
správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podl'a S 53 zákona č. 7]-/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskoršíchzmien a doplnení, podať odvolanie v lehote ]-5 dní odo dňa jeho doručenia na okresný
úrad Čadca, odbor starostlivostĺ o Životné prostredie, Palárikova gL, o22 01 Čadca. Toto rozhodnutie ie
preskúmatel'né sÚdom.

ostatným Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podl'a S 26 ods. 2 zákona
č,' 7Llt967 Zb. o správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle
tunajšieho úradu a obce Staškov' Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia'
Vyvesené

dňa:

\ł ,l
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Zvesené dňa
Pečiatka a podpis:
I

lng. Viera Jurošková

vedÚci odboru

7lB

