
 

 

 

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

_______________________________________________________ 
č.j.205-2/Cha/2020           dňa:29.06.2020 

 

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 : 
 

MDDr. Tatiana Koňuchová, Klubina 171, 023 04 Klubina 

v zastúpení : MONDO NUOVO, s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 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, vodovodná prípojka“ na  pozemku par. č. KN- C  451/44 v k. ú. Podhorie 

, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Milan Kubiatko, autorizovaný stavebný 

inžinier 

Stavba rieši zásobovanie vodou novostavbu  rodinného domu na  pozemku par. č. KN- C 451/44 

v k. ú. Podhorie. Jedná sa o studňu vŕtanú ,  kde sa uvažuje s hĺbkou  cca 17 – 25 m podľa 

zrealizovanej studne suseda. Priemer vrtu  sa zvolí s ohľadom na potrebný vnútorný priemer 

zárubnice a hrúbkou obsypu. Navrhovaná zárubnica je DN 150 mm a je prispôsobená typom 

ponorných čerpadiel. Zárubnica vŕtanej studne je v zavodnenej časti vrtu dierovaná, nad touto 

vrstvou až p záhlavie plná. Pri čerpaní vody ponorným čerpadlom je potrebné v mieste sacieho 

koša čerpadla v dĺžke viac ako 1 m osadiť zárubnicu plnú. Zárubnica vŕtanej studne musí byť 

centricky vo vyhĺbenom otvore a u dna studne ukončená kalníkom. Najmenšia hĺbka kalníka je 

1,5 m. Záhlavie zárubnice sa opatrí odnímateľným poklopom. Upraví sa tak aby zabránilo 

vnikaniu nečistôt a povrchovej vody do studne.  Osadenie a inštalácia zariadenia musí byť 

zrealizované podľa montážnych pokynov výrobcu. Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m 

nesmie byť akokoľvek znečisťovaná. Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej 

okolia.  

Pri domovej studne sa doporučuje kontrola a vykonanie rozboru vody.  

Čerpanie a odber podzemnej vody podlieha norme STN 73 6615. Na umiestnenie a technický 

stav studní treba dodržiavať normy uvedené v STN 75 5115.  
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Podmienky povolenia : 

 

  1. Stavebníkom je:  

    MDDr. Tatiana Koňuchová, Klubina 171, 023 04 Klubina 

    v zastúpení : MONDO NUOVO, s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

  2. Stavba je realizovaná v k. ú . Podhorie ,  na pozemku par. č. KN - C 451/44 

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

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

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

      vypracovaná : Milan        Kubiatko, autorizovaný stavebný inžinier 

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

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

      Stavba bude realizovaná: svojpomocne 

  6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických  

       zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

  7. Vodný zdroj vybudovať v zmysle STN- 75 5115 – studne individuálneho zásobovania  

       vodou. 

  8.  Dodať geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby  

  9.  Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality  

       podzemných vôd  

10.  Zabezpečiť všetky dopravné prostriedky a vrtnú súpravu tak, aby nedochádzalo k úniku  

       pohonných látok a mazacích olejov na terén a do pôdy  

 11. 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 

12.  Termín začatia stavby  rok : 06/2020-   12/2020 

13.  Termín ukončenia stavby rok:12/2020 

14.  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. 

 

II. Povolenie na osobitné užívanie vôd -  povolenie na odber podzemných vôd 

podľa § 21 ods.1, písm.b1) vodného zákona ktoré bude možné za nasledujúcich podmienok: 

 

1.Podzemná voda bude čerpaná z vŕtanej studne na par.č. 451/44v k.ú Podhorie. 

2. Studňa bude hlboká cca 20 m .  

3.Odber podzemnej vody bude za pomoci  ponorného čerpadla. a bude slúžiť na zásobovanie 

pitnou vodou pre novostavbu rodinného domu 

4. Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných 

vôd.  

5. Zabezpečiť všetky dopravné prostriedky a vrtnú súpravu tak, aby nedochádzalo k úniku 

pohonných látok a mazacích olejov na terén a do pôdy 

Priemerná ročná potreba vody bude 211,7 m3 na rok.                                                          
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 27.05.2020 podal stavebník na Obec Podhorie žiadosť o vydanie povolenia  o stavebné 

povolenie na  vodnú stavbu - studňu . Na základe žiadosti stavebníka: MDDr. Tatiana 

Koňuchová, Klubina 171, 023 04 Klubina 

v zastúpení : MONDO NUOVO, s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

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

a vodovodná prípojka“ bolo na tunajšom úrade dňa 02.06.2020 začaté stavebné konanie.                                                                               

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom stavebného konania  listom zo dňa 

02.06.2020. 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, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom  rodinných domov  

alebo stavieb na individuálnu rekreáciu , 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. 

 

 

 

                                                                                                          Anton Chobot  

         starosta obce 

 

Oznámenie sa doručuje: 

1. MONDO NUOVO, s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

2. Juraj Kováč, PaeDr., Vysokoškolákov 8556 /33 D, 010 08 Žilina 

3. Alexander Chodelka , Lietava 197, 013 18 Lietava 

4. Mária Tatarková, Podhorie č. 197, 013 18 Lietava 

5. Pavline Dankova Chotyne 

vlastníkom pozemku parc. Č. 451/14 KN, 451/40 KN a ostatným účastníkom konania, 

ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť touto stavbou dotknuté v tomto 

konaní sa doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou 

     6. Obec Podhorie, Podhorie č.50, 013 128 Lietava 

     7.Spoločný stavebný úrad Višňové, Framborská 253/21, 010 01 Žilina 

     Na  vedomie: Spis 

 



                                                                                                                                                                                  

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 :  29 .06.2020                                                           Zvesené dňa:  

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 

 

 

 

Internetová stránka obce : 

 

Vyvesené dňa: 29  .06.2020                                                               Zvesené dňa :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anton Chobot  

         starosta obce 

 

 

 

 

 


