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Plevník-Drienové 15.3.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE
Mgr.Peter Kucharík a manželka Ing.Dana Kucharíková Kováčová bytom Plevník-Drienové 390
požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 15.2.2021 o vydanie stavebného povolenia na
vodnú stavbu „Vŕtaná studňa“ ako súčasť stavby „Plevník-Drienové – č. parc. KN-C 266/2 “ a súčasne o
vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd. Stavba je navrhnutá na
pozemkoch k. ú. Plevník-Drienové, parc. KNC č. 266/2, orná pôda vo vlastníctve žiadateľov v k.ú.
Plevník-Drienové.
Obec Plevník-Drienové ako príslušný orgán v prenesenom výkone na úseku štátnej vodnej
správy v zmysle a §63 a §71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len
stavebný zákon) na základe podanej žiadosti, projektu stavby, predložených dokladov a výsledku
stavebného konania a konania o povolení osobitného užívania vôd konania vydáva

stavebníkovi Mgr.Peter Kucharík a manželka Ing.Dana Kucharíková Kováčová
Plevník-Drienové 390, 018 26 Plevník-Drienové
na vodnú stavbu „Domová vŕtaná studňa“
I. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd
podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona
Podmienky povolenia
a) Odber podzemných vôd súvisí s vodnou stavbou „Vŕtaná studňa“, ktorej popis je uvedený v časti II.
tohto rozhodnutia. Odber podzemných vôd sa bude uskutočňovať na pozemku parcela KNC č. 266/2
v k. ú. Plevník-Drienové.
b) Množstvo odberu podzemných vôd
Prietok studenej
vody
Qd (l/s)
0,56

Denná spotreba
vody
Qp (l/deň )
540

Max. denná
spotreba vody
Qm (l/deň )
810

Max. hodinová
spotreba vody
Qh (l/hod )
33,75

Ročná spotreba
vody
Qroč (m3/rok )
197,10

c) Účelom povolenia na odber podzemných vôd je zásobovanie pitnou vodou. Povolenie na odber
podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
d) Odber podzemných vôd možno vykonávať až odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
vodnej stavby „Vŕtaná studňa“.
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e) Časová platnosť povolenia na ober podzemných vôd sa určuje podľa § 21 ods. 4 vodného zákona na
10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“.

II. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona
v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej Annou Koreníkovou, aut.ing., Považská Bystrica
v 02/2021 na stavbu „Domová vŕtaná studňa“ na pozemku parcela KNC č. 266/2 v k. ú. PlevníkDrienové.
Popis stavby
 Vŕtaná studňa bude vybudovaná na základe prieskumného hydrogeologické vrtu priemeru 200
mm. Vrt bude vybavený pažnicou – studňovou rúrou D 160 mm, min 140 mm
 Na dno studne bude vytvorený podsyp hrúbky min 300 mm a okolo pažnice obsyp z praného štrku
fr. 4-16 mm. Zárubnica studne bude v zvodnelej vrstve dierovaná, nad touto vrstvou až po záhlavie
plná. V mieste osadenia ponorného čerpadla je vhodné mať zárubnicu plnú.
 Od povrchu terénu do hĺbky min 3000 mm bude prevedený ílový tesiaci obsyp a zásyp. Jeho
hrúbka má byť min 500 mm. V upravenej spevnenej plochy je možné osadiť vodotesný poklop
v úrovni spevnenej plochy.
 Okolo skruží, pri styku s terénom je nutné vytvoriť tesniacu zálievku proti prenikaniu vody. Od
možných zdrojov znečistenia je doporučené zriadiť studňu vo vzdialenosti 12 m.
 Nad vrtom – studňou bude osadená šachta pre umiestnenie čerpacej techniky. Technické
vybavenie studne môže byť alternatívne umiestnené v technickej miestnosti RD.
 Dno studne musí byť zriadené najmenej 2000 mm pod hladinou podzemnej vody.
 Studňa musí byť umiestnená tak, aby čerpaním vody nebola podstatne ovplyvnená výdatnosť
existujúcich studní.
Stavba sa povoľuje na pozemkoch parc. KNC č 266/2 v k. ú. Plevník-Drienové druh pozemku – orná
pôda. Pozemok je vo vlastníctve Mgr.Petra Kucharíka a manželka Ing.Dany Kucharíkovej Kováčovej
vedený ma liste vlastníctva č. 2743.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
a) Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná
autorizovaným stavebným inžinierom – Ing. Annou Koreníkovou – autorizovaný stavebný inžinier
č. 3714*TA*4-24, Tatranská 294/11-1, Považská Bystrica.
b) Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia
a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
c) Studňa sa pre definitívne používanie ako zdroj pitnej vody pre objekt rodinného domu vystrojí až
po zistení kvality a výdatnosti zdroja oprávnenou organizáciou.
d) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba
nebude začatá.
e) Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
f) Podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia povoľovanej stavby orgánom alebo
organizáciou k tomu oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní zodpovedá stavebník. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník.
g) Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom
majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú
nahradené v zmysle ustanovení Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
h) Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby
nedošlo pri prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých
podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí.
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i) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
j) Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých
orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
k) Pri realizácii stavby musia byť použité také materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť,
zdravie a životné prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní
predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
l) Po ukončení výstavby podať návrh na tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na
uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona a súvisiacich predpisov
stavebného zákona.
m) Stavba nesmie byť užívaná – spustená do prevádzky bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
prípadne povolenia dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.
Námietky účastníkov konania - neboli podané

Odôvodnenie
Mgr.Peter Kucharík a manželka Ing.Dana Kucharíková Kováčová bytom Plevník-Drienové 390
požiadali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 15.2.2021 o vydanie stavebného povolenia na
vodnú stavbu „Vŕtaná studňa“ ako súčasť stavby RD „Plevník-Drienové na parc. KN-C 266/2 a o vydanie
povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.
Na základe podanej žiadosti orgán samosprávy oznámil začatie stavebného konania a súčasne
konania o povolení osobitného užívania vôd listom č. 123/2021 zo dňa 16.2.2021 a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 1.3.2021. Na ústnom pojednávaní neboli podané
pripomienky ani námietky. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.
Vzhľadom k tomu, že navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené, nie sú
ohrozené verejné záujmy a práva iných, vyhovel orgán samosprávy žiadosti stavebníka a na základe
predložených dokladov a konania o povolení osobitného užívania vôd rozhodol tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa položky 60 písm. e) bod 3 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určuje vo výške 30,00 eur
a stavebníkom bol uhradený do pokladne obecného úradu.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejne prístupnom mieste
v obci po dobu 15 dní, obvyklým spôsobom a na web stránke obce Plevník- Drienové.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Obecný úrad Plevník-Drienové.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
podľa ustanovení Občiansko súdneho poriadku. Rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Miroslav Kremeň
starosta obce
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Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Plevník-Drienové.
Vyvesené dňa:................................................ Zvesené dňa:.........................................

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:...................................

Doručuje sa :
Účastníci konania :
1. Stavebník : Mgr.Peter Kucharík, Plevník-Drienové 390
a manželka Ing.Dana Kucharíková Kováčová, Plevník-Drienové 390
2. Projektant : Anna Koreníková, Tatranská 294/11, 017 01 Považská Bystrica
3. Stavebný dozor : Ing.Michal Hrkota, Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková
4. Obec Plevník-Drienové - zast. starostom obce
5. Známi účastníci konania :
 MUDr.Ján Gumančík, Lánska 953/18, 017 01 Považská Bystrica
 Ľubomír Barninec, Plevník-Drienové 168, 018 26
6. Verejnou vyhláškou všetkým vlastníkom dotknutých a susedných nehnuteľností KN-C 267 a KN-E
200/1 v súlade s ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona.
Na vedomie :
Dotknuté orgány :
 Považská vodárenská, a.s., ul.Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica
 Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, ul. Slovenských partizánov 1130/50,
017 01 Považská Bystrica
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