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Číslo: 1009/2017 Nesluša dňa 18.09.2017

VEREJNÁVYHLÁŠKA

VEC: Povolenie na uskutočnenievodnej stavby - Studne s vodovodnou prípojkou -

ROZHODNUTIE
Obec Nesluša v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa

& 63 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. ovodách aozmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti
udeľuje
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žiadateľom: Milan Kúrňava, bytom Nesluša č. 955 a Jana Hrubá, bytom Nesluša č. 261

- na uskutočnenie vodnej stavby podľa & 26 vodného zákona, a to vŕtanej studne
s vodovodnou prípojkou knovostavbe rodinnému domu na pozemku č. KN-C 3537/15
v k.l'i. Nesluša pre účely zásobovaniarodinného domu pitnou vodou.

Povolenie sa udeľuje ; určením nasledovnýmpodmienok a povinností:
[. Stavba bude realizovaná podľa predloženého projektu stavby. ktorý vypracoval

HATÁR s.r.o. Rudinská 99 (Ing. Peter Határ).
2. Pri stavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy.
3. Stavba studne bude vykonaná podľa platnej STN 75 5115 „Studne individuálneho

zásobovania vodou“.
4. Plocha okolo studne nesmie byť znečisťovaná do vzdialenosti 10 m a taktiež v tomto

okolí nie sú povolené činnosti. ktoré by mohli zhoršovať kvalitu vody v studni.
Doporučujeme vo vzdialenosti 1,0 m okolo studne vybudovať vodotesnú dlažbu alebo
iný ekvivalentný povrch s vyspádovaním smerom od studne. 5 min. sklonom 2 %.
Povrchové vody musia byt' odvádzané rigolom.

5. Povolenie platí 2 roky odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká. ak žiadatelia
v tejto lehote nezačnú s výstavbou.
Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskoršie do 5 rokov.
Stavba bude realizovaná dodávateľský_ Peter Zajac. Školská 1897. Čadca.
Po dokončení stavby sú stavebnici povinní požiadať o vykonanie kolaudačného
konania 3 vydanie kolaudačného rozhodnutia.
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Dňa 23.08.2017 si uplatnili Milan Kúrňava. bytom Nesluša č. 955 a Jana Hrubá. bytom
Nesluša č. 261 žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby — studne
s vodovodnou prípojku k novostavbe rodinného domu. Na základe tejto žiadosti Obec
Nesluša v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy oznámila podľa
& 73 vodného zákona v spojení s š 61 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov začatie
vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (neznámym vlastníkom pozemku č. KN-C
3379/1), všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie
stanovila na 18.09.2017. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
pod č. 794/2017 zo dňa 10.07.2017.
Na základe uskutočneného konania. predložených dokladov a vzhľadom k tomu. že žiadatelia
nemajú inú možnost' napojenia na zdroj pitnej vody. bolo rozhodnuté tak. ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiujemožné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto

rozhodnutia na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad 023 41 Nesluša č. 978). O odvolaní
rozhodne Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Podľa 5 73 ods. 17 písm. a) ab) vodného zákona toto rozhodnutie nemožno preskúmať
súdom.

Žiadatelia uhradili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30 eur.

07 /Cum/h\
Ing. Zuzana Jancová

staroĺka
obce

Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkomkonania podľa 5 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa ........ '........ '......................... Zvesené dňa .............................................

Pečiatka a podpis oprávnenej oso- '.,__- . -: > - vyvesenie a zvesenie:



Doručí sa :
1. Milan Kúrňava, 023 41 Nesluša č. 955

Janka Hrubá, 023 41 Nesluša č. 261
Peter Gašinec & Miriama Gašincová, 023 41 Nesluša č. 1213
Ján Skokan, Revolučná 2270/7, 024 01 KysuckéNové Mesto
Ing. Peter Határ, 023 31 Rudinská č. 99 (projektant)
Peter Zajac, Školská 1897, 022 01 Čadca (zhotoviteľ stavby
Obec Nesluša, starostka obce
Neznámym vlastníkom pozemku ě. KN-C 3537/1 (TTP) a pozemku č. KN-C 3537/16
(TTP) - verejnou vyhláškou
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beavuje. Z. Marčanová
C.t. 041/433 9350


