
OBEC PODHORIE, Obecný úrad Podhorie č.50,013 18 Lietava 

_______________________________________________________ 
č.j.245-3/Cha/2017           dňa:15 .06.2017 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obec Podhorie, ako príslušný orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ( úplné znenie zákona č. 612/2002 Z. z. ) a ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy podľa § 63 ods.1,písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ( vodný zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

udeľuje stavebníkovi : 
 

Michal Hraboš 

Borova 3345/39, 010 07 Žilina 

V zastúpení: SdD s.r.o, Ing. Marek Justinič 

Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina                        

 

s t a v e b n é    p o v o l e n i e 
 

podľa § 26 ods.1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  v znení jeho neskorších predpisov v súlade 

s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku na uskutočnenie  vodnej stavby : 

„  Vŕtaná  studňa“ na  pozemku par. č. KN- C  434/8 v k. ú. Podhorie , podľa projektovej 

dokumentácii vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom : Ing. Ján Bátor, ALFA 

Projekt 

 

Stavba rieši zásobovanie pitnou  vodou pre objekt: 

 „Rodinný dom   „ 

na  pozemku par. č. KN- C  434/8 ,  v k. ú. Podhorie. Jedná sa o studňu vŕtanú hĺbky cca 7,00 

m, s predpokladaným množstvom odoberaných vôd po vypracovaní hydrologického posudku  

a rozboru a nutnosti  dodržať STN 72 6614 – skúšky zdrojov podzemnej vody  v ktorom bude 

uvedená výdatnosť vodného zdroja.  Čerpanie a odber podzemnej vody podlieha norme STN 

736615.V studni bude umiestnené ponorné čerpadlo TWI 5-306EM o výkone 0,75 kW 

s prietokom 0,15- 1,4 l/s. Od studne bude voda dovedená k navrhovanému RD vodovodnou 

prípojkou HDPE – PE 100/PN16 DN 25 o dĺžke 10,3 m .  

Podmienky povolenie : 

Stavebníkom je: Michal Hraboš, Borova 3345/39, 010 07 Žilina 

 

1. Stavba je realizovaná v k. ú . Podhorie ,  na pozemku par. č. KN- C 434/8 

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

3. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá 

je súčasťou tohto rozhodnutia, pričom jedna sada projektu zostáva na Obci Podhorie. 

Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby 

nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovo – právne vzťahy. 

4. Stavba bude realizovaná svojpomocne:  stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Jozef 

Sukeník, Školská 283/4, Zbyňov. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce 



sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na 

stavenisku. 

     6.  Dodať revíznu správu čerpacieho zariadenia, geodetické zameranie skutočného  

          vyhotovenia stavby a doklad o zneškodnení stavbou vzniknutých odpadov na  

          povolenej skládke, alebo u osoby oprávnenej na túto činnosť.  

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

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

          Vodný zdroj je možné užívať len na 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.  Termín začatia stavby  rok : 05/2017 

     9.  Termín ukončenia stavby rok: 05/2020 

   10.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,  

           keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

          Námietky účastníkov konania : V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietky    

          účastníkov konania. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Na základe žiadosti stavebníka: Michal Hraboš, Borova 3345/39, 010 07 Žilina 

 

o vydanie povolenia na zriadenie vo výroku uvedenej vodohospodárskej stavby „Vŕtaná studňa 

bolo na tunajšom úrade dňa 25.05.2017 začaté stavebné konanie. 

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom stavebného konania  listom zo dňa 

25.05.2017. Ústne konanie sa neuskutočnilo, nakoľko tunajšiemu úradu doložené podklady 

poskytovali dostatočný podklad k vydaniu stavebného povolenia na stavbu. 

Účastníci konania neuplatnili v požadovanom termíne žiadne požiadavky a námietky k vydaniu 

stavebného povolenia. 

Vzhľadom na to, že v stavebnom konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

stavebného povolenia, bolo rozhodnuté vo veci žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

V zmysle zákona  NR SR č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch, bol podľa položky č. 60 písm. d) za podanie žiadosti o stavebné 

povolenie na stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k rodinnému domu, zaplatený správny 

poplatok vo výške   30, - €, v pokladni Obce Podhorie 

P o u č e n i e :  
    Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších zmien podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Podhorie. 

 Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom v zmysle § 73 ods.17 písm. b) vodného 

zákona. 

 

                                                                                                                                                                                             

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona  č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli  

správneho orgánu ( obec Podhorie) a na internetovej stránke obce www.obecpodhorie.info. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Úradná tabuľa: 



 

Vyvesené dňa :  15 .06.2017                                                             Zvesené dňa:  

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 

 

 

 

Internetová stránka obce : 

 

Vyvesené dňa: 15  .06.2017                                                               Zvesené dňa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anton Chobot  

         starosta obce 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručuje: 

 

1.SdD s.r.o. Ing. Marek Justinič, Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina  

2. Alexander Chodelka, 013 18 Lietava 197 

3. Gabriela Zelinková, Agátová 1A, 900 33 Marianka 

4 .Mária  Tatarková, Podhorie197, 013 18 Lietava 

5. Viera Zuzčáková, Brezany 66, 010 04 Žilina 

6. vlastníci pozemku C KN parc. 434/1 k.ú Podhorie – verejnou vyhláškou  

7. Spoločný stavebný úrad Višňové, Framborská 21, 010 01 Žilina 

 

Na vedomie:  

1.Obec Podhorie, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

2. Michal Hraboš, Borova 3345/39, 010 07 Žilina 

3.Spis   

 

 

 


