
Číslo záznamu: 2172/2019                            V Rajeckej Lesnej, dňa: 27.6.2019  

      Číslo spisu: 2172/2019                                                                                                  

 

                                                                         Rozhodnutie 

 

        Obec Rajecká Lesná ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a) 

zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe žiadosti  

žiadateľa:  Roman Prievalský,  Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná 

                                        vydáva povolenie  

 

1. na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon), ktorou je vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou k novostavbe 

rodinného domu, o hĺbke cca 16,00 m situovaná na pozemku register ,,C“ parc. č. 8308, 

LV č. 6223  v k. ú. Rajecká Lesná, predpokladaná potreba vody (4 trvalo bývajúce 

osoby 135  l/os./deň) priemerná spotreba vody: Qp = 4 osoby x 135 l/osb./deň = 540 l 

/deň = 22,5 l /hod., s nasledovnými podmienkami: 

a) betónové  skruže sa osadia tak, aby prečnievali najmenej 50 cm nad úroveň okolitého 

terénu, 

b) okolie studne do vzdialenosti najmenej 2m sa prevedie nepriepustná dlažba 

vyspádovaná tak, aby voda stekala smerom od studne, 

c) plocha do vzdialenosti 10 m nesmie byť znečisťovaná hnojením, najlepšie je celú plochu 

zatrávniť, 

d) steny žúmp, močovkových jám a kanalizačných vedení do vzdialenosti 30 m od studne 

musia byť prevedené z nepriepustného materiálu. Steny žúmp musia byť vyvedené 

najmenej 30 cm nad úroveň okolitého terénu, 

e) poklop na studni nesmie byť z dreva a musí byť zaistení proti posunutiu a prevedený 

tak, aby nemohli vnikať do studne nečistoty, 

f) poklop studne musí presahovať cez plášť aspoň 5 cm a musí byť po obvode upravený 

tak, aby voda z neho nestekala na plášť. Vstupný otvor do studne musí byť zakrytý 

vodotesným poklopom, 

g) okolie studne musí byť upravené podľa ďalších podmienok hygienických 

a vodohospodárskych orgánov, 

 

 

 



studňa bude slúžiť na zásobovanie rodinného domu pitnou vodou a bude zrealizovaná podľa 

predloženej PD, ktorú vypracoval L. Galko v zmysle ustanovení STN 75 5115 – „Studne 

individuálneho zásobovania vodou“. 

       i)  budú dodržané povinnosti týkajúce sa kontroly dezinfekcie studne, 

       j) likvidácia studne (bod 9 citovanej STN) sa vykoná v prípade, že studňa prestane  

            slúžiť na zásobovanie vodou - studňa musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo  

            k ohrozeniu bezpečnosti osôb, najmä detí, a taktiež k znečisťovaniu podzemných  

            vôd, studňa sa likviduje (napr. zasypaním) vždy len na základe povolenia orgánu  

            štátnej vodnej správy po dohode s orgánom na ochranu zdravia. 

 

2.  na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

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

zákon) z vodného zdroja, ktorým je vŕtaná studňa situovaná na parcele č. 8308 v k. ú. Rajecká 

Lesná, s nasledovnými podmienkami:  

       a) odber podzemnej vody bude realizovaný  v množstve pre účely  

            zásobovania objektu rodinného domu pitnou vodou na pozemku register ,,C“ parc. č.  

            8308 v k. ú. Rajecká Lesná, predpokladaná potreba vody (4 trvalo bývajúce osoby 135  

l/os./deň) priemerná spotreba vody: Qp = 4 osoby x 135 l/osb./deň = 540 l /deň = 22,5 l /hod. 

b) používanie studne ako zdroja pitnej vody sa povolí až po zistení výdatnosti a kvality 

vody oprávnenou organizáciou a po preukázaní dodržania záväzných ukazovateľov pre 

pitnú vodu v zmysle normy STN 75 7111 – Pitná voda, 

c) časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 

21 ods. 2 vodného zákona na dobu neurčitú, 

d) odber podzemnej vody nesmie negatívne ovplyvniť stav a kvalitu podzemnej vody. 

Vodovodná prípojka: 
- bude slúžiť ako pitná voda, 

- prípojka je navrhnutá z rúr HDPE 100 SDR 17 PN10 D32 x 3 mm –dl. 13,69 m od 

vŕtanej studne po rodinný dom, ktoré je potrebné uložiť do výkopu podľa priloženého 

výkresu. Hĺbka dna potrubia je podľa spádu min. 1,5 m a potrubie uložiť na lôžko 150 

mm. Spád vodovodnej prípojky je v celej trase 3 o/oo smerom do studne,  

- vodovodné potrubie sa kladie do ryh šírky min. 600 mm. Na dne ryhy sa vytvorí 

pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Výkopy budú prevádzané strojne, v blízkosti inž. sietí 

ručne, 



- na vyhľadanie a vytýčenie potrubia uloženého v zemi sa používa elektroakustický 

prístroj, preto sa na povrch PE potrubia pruipevní detekčný vodič AYKY 2 x 4 mm 

prilepením lepiacou páskou po 2,0 m. Do hotovej studne sa osadí sacie potrubie 

z oceľových rúr DN 25. Čerpanie pitnej vody bude zabezpečené ponorným čerpadlom, 

- skúšku vodovodnej prípojky previesť podľa normy STN 75 5911 čl. 9.4. Pred začatím 

výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia a pri výkopoch dbať 

o to, aby nedošlo k ich porušeniu, 

- pri križovaní s jestvujúcimi inž. sieťami je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6005-

priestorová úprava vedení technického vybavenia.  

-    pri výstavbe budú dodržané platné bezpečnostné predpisy, 

        -  po vyvŕtaní studne bude vykonaná čerpacia skúška s odberom podzemnej vody na  

           stanovenie jej kvality 

        - povolenie platí 2 roky odo dňa právoplatnosti, a ak žiadateľ v tejto lehote nezačne s  

           výstavbou, zaniká. 

Navrhovateľ predloží tunajšiemu úradu stavebné povolenie na vyznačenie jeho právoplatnosti.  

Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať tunajší správny orgán (t.j. Obec Rajecká 

Lesná) o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odôvodnenie: 

 

       Žiadateľ, Roman Prievalský, Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná  požiadal dňa 

7.6.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber 

podzemnej vody – studne s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu. K žiadosti 

boli doložené potrebné doklady a projektová dokumentácia.  

 

Na základe žiadosti Obec Rajecká Lesná ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil 

Oznámením o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania zo dňa 7.6.2019, začatie 

konania známym účastníkom konania, upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu 7 dní na 

vznesenie prípadných námietok k návrhu. V lehote stanovenej orgánom štátnej vodnej správy 

neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania.  

Vzhľadom na to, že žiadateľ nemá inú možnosť napojenia rodinného domu na zdroj 

pitnej vody a Obci Rajecká Lesná nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu 

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

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný 

úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, a to prostredníctvom konajúceho 

správneho orgánu, t. j. Obce Rajecká Lesná. Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 zákona č. 

364/2004 Z. z.  

 

 

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

nie je preskúmateľné súdom.  

 

Žiadateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30,00 Eur dňa 7.6..2019.  

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                     Miloš Mikula 

                                      starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/19971  Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisom (správny poriadok) verejnou vyhláškou 

vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rajecká Lesná. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

                             

Vyvesené dňa: 27.06.2019................................        Zvesené dňa:.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie. 

 

Doručí sa: 

Roman Prievalský, Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná  
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 

Spoločný obecný úrad so sídlom v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec 

spis 
 


