Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov

číslo: BOL-148/2019-620/2019

Bolešov 28. 06. 2019

ROZHODNUTIE
Obec Bolešov, ako príslušný správny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov 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 predpisov (vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), po prerokovaní žiadosti
navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi
konania a po preskúmaní ustanovení stavebného zákona a vodného zákona
rozhodol takto:
navrhovateľom – stavebníkom:
Martin Králik, bytom Bolešov 93, 018 53 Bolešov

I.
podľa § 21 odst. 4 / vodného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 správneho poriadku

vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd
- na odber podzemných vôd na dobu desať rokov
Q = 135 l/osoba/deň
Priemerná denná potreba vody:

Qp = 4 x 135 = 540/os./deň = 22,5 l/hod., 0,006 l/s

Je známe, že dennú potrebu vody v konkrétnom objekte ovplyvňuje počet odberných zariadení
a nerovnomernosť odberu. Po prihliadnutí na uvedené skutočnosti, odporúča sa hodinovú dodávku
stanoviť z upraveného vzťahu. Pre rodinné domy sa počíta max. 75 %. Príloha č. 1 A2 k vyhláške č.
684/2006.
Spotreba vody – predpokladaná spotreba vody štvorčlennej domácnosti Q = 197,1 m3
Povolenie na odber podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 6 vodného zákona nezaručuje odber týchto
vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

II.
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon v znení neskorších predpisov v súlade s § 66 a
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a § 46 správneho poriadku

povoľuje vodnú stavbu
Vŕtaná studňa
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 645/25 v katastrálnom území Bolešov.

Popis stavby:
 názov stavby: vŕtaná studňa - vodný zdroj bude slúžiť ako zdroj pitnej vody pre novostavbu
rodinného domu,
 miesto stavby: Bolešov, k.ú. Bolešov,
 parcelné číslo: register "C" parc. č. 645/25, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo,
 zapísané na liste vlastníctva č. 1737,
 stavba bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracoval arch. Ing. Tomáš
Pecucha, Projat s.r.o., Pribinove sady 29/17, 018 51 Nová Dubnica
Stavba obsahuje:
Dom bude napojený na domovú vŕtanú studňu. Vodovodná prípojka musí byť vybudovaná s min.
spádom 3 %, smerom od jestvujúcej kopanej studne.
Studňa je riešená ako vŕtaná priemeru 150 mm. Na dno studne je treba vytvoriť podsyp z čistého
kameniva do hrúbky min. 300 mm. Zárubnica studne je v spodnej vrstve dierovaná, nad touto vrstvou
až po záhlavie plná. V studni bude osadené na betónovom dne čerpadlo s tlakovým zásobníkom.
Z tlakového zásobníka bude prípojka k rodinnému domu.
Výdatnosť studne – podľa zistení výdatnosti existujúcich studní v blízkosti stavby je predpokladaná
výdatnosť cca 2,5 l/s. Pričom výdatnosť čerpadla je 39 l/min.
Od povrchu terénu je nutné previesť ílový tesniaci obsyp a zásyp. Jeho hrúbka má byť min. 500 mm.
Vŕtaná studňa musí byť vybavená záhlavím s odnímateľným poklopom. Okolo studne pri styku
s terénom je nutné vytvoriť tesniacu zálievku proti prenikaniu vody. Terén v okruhu 2000 mm je nutné
spevniť betónovaním alebo dlažbou so sklonom od studne. Doporučuje sa, aby dno vrtu bolo zriadené
najmenej 2000 mm pod hladinou podzemnej vody.
Po realizácii studne bude prevedená laboratórna skúška kvality vody.
Zemné práce sa prevedú podľa STN 73 30 50. Pred zahájením prác na stavbe sa prípojka vody vytýči –
os trasy, začiatok a koniec. Vytýčenie body sa stabilizujú kolíkmi.
Pred zahájením zemných prác pri budovaní je nutné, aby si investor overil existujúce inžinierske siete
u správcov a pred realizáciou zabezpečil ich presné vytýčenie v teréne. Križovanie a súbeh vodovodu
s inými inžinierskymi sieťami musí byť prevedené v súlade s STN 73 60 05.
Tlaková skúška sa uskutoční pri 1,3 násobku menovaného tlaku. Skúšobný pretlak sa nechá pôsobiť 12
hodín. Skúška je úspešná ak nie je viditeľný únik vody a pokles tlaku je menší ako 0,01 MPa za
hodinu. Pri tlakovej skúške musí byť dodržaná norma STN 77 66 11 a STN 77 66 12.
Podmienky povolenia stavby studne:
1. Investorom studne je navrhovateľ.
2. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu
stavebného úradu.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky firmou vybratou po výberovom konaní.
4. Vodný zdroj vybudovať v zmysle STN - 75 5115 - studne individuálneho zásobovania vodou.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa overeného situačného výkresu.
6. Podzemné siete v priestore staveniska sa polohovo aj výškovo označia najneskôr pred
odovzdaním staveniska. Stavebník je povinný chrániť všetky inžinierske siete a dodržať ich
ochranné pásma.
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7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení,
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a tiež ochranu životného prostredia.
8. Stavba počas celej svojej životnosti musí vyhovovať základným požiadavkám v zmysle § 43 písm.
d/ stavebného zákona.
9. Pri výstavbe musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona.
10.Dokončenú vodohospodársku stavbu bude spravovať, starať sa o jeho prevádzku a údržbu
navrhovateľ - stavebník.
11.Stavba môže byť začatá najskôr po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť.
12.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.

Odôvodnenie:
Dňa 28. 05. 2019 podal stavebník Martin Králik, bytom Bolešov 93, 018 53 Bolešov žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „Vŕtaná studňa“ na pozemku register "C" parc. č.
945/25 v katastrálnom území Bolešov.
Špeciálny stavebný úrad – Obec Bolešov verejnou vyhláškou číslo: BOL-148/2019-493/2019 dňa
28. 05. 2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ústne
pojednávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo dňa 28. 06. 2019.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, stanovené v § 47
stavebného zákona. Stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPN obce Bolešov.
Projekt stavby spracoval arch. Ing. Tomáš Pecucha, Projat s.r.o., Pribinove sady 29/17, 018 51 Nová
Dubnica.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky
územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Špeciálny stavebný úrad v priebehu
stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Špeciálny
stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné
podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Bolešov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ požiada tunajší stavebný úrad o vyznačenie
právoplatnosti.

Ing. Martin Rác
starosta obce
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 60 písm. d ods. 3 vo výške 30.00 € bol uhradený obci Bolešov, číslo dokladu –
MIS-875/2019.
Toto Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Bolešov a na jej internetovej stránke (www.bolesov.eu). Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia.
Vyvesené dňa: ..................................

Zvesené dňa: ..........................................

...................................
pečiatka, podpis

..........................................
pečiatka, podpis

Vyvesené na internetovej stránke obce

Zvesené z internetovej stránky obce

dňa: ....................................................

dňa: ....................................................

Príloha:
-

overená projektová dokumentácia stavby pre navrhovateľa po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania
1.
Martin Králik, Bolešov 93, 018 53 Bolešov
2.
Projat s.r.o., arch. Ing. Tomáš Pecucha, Pribinove sady 29/17, 018 51 Nová Dubnica
3.
Ostatným účastníkom konania sa doručuje veřejnou vyhláškou
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy:
4.
5.
6.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ÚSVS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Obec Bolešov - spis
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