
OBEC NESLUŠA
Cislo: 56/2018 Nesluša d�a 21.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Povolenie na uskuto�nenie vodnej stavby — Studne s vodovodnou prípojkou -

ROZHODNUTIE

Obec Nesluša V prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy pod�a

& 63 ods. 1 zákona �. 364/2004 Z.z. ovodách aozmene Záknna SNR �. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (�alejlen „vodný Zákon“) na základe žiadosti

ude�uje

p o v 0 I := n i e

žiadate�ovi: Lukáš Koraja, bytom Nesluša �.1074
- na uskuto�nenie vodnej s\avby pod�a 5 26 vodného zákona, ato v�tanei studne

svudovodnuu prípojkou knnvostavbe rodinnému domu na pozemku �. KN-C 2128/4

v k.ú. Nesluša pre ú�elyzásobovania rodinného domu pitnou vodou.

Povolenie sa ude�ujes ur�ením nasledovným padmienaka pavinrmslí:
]. Stavba bude realizovaná pod�apredloženéhoprojektu stavby. ktorý vypracovala

Ing. Ján Vojtek. autorizovanýstavebný inžinier.
2. Pri stavbe budú dodržané príslušné bezpe�nostné predpisy.
3. Stavba studne bude \ykonaná podl'a platnej STN 75 5115 „Studne individuálneho

zásobovania vodou“.

4. Plocha okolo studne nesmie by�zne�is�ovaná do vzdialenosti 10 m a taktiež v tomto

okolí nie sú povolené �innosti, ktoré by mohli zhoršova� kvalitu vody V studni,

Doporu�ujemevo vzdialenosti 1.0 m okolo studne vybudovat" vodotesnú dlažbu alebo

iný ekvivalentný povrch s vyspádovam'm smerom od sludne_ 5 min. sklonom 2 %

Povrchové vody musia by�odvádzané rigolom.
5. Povolenie platí 2 roky odo d�a právoplatnosti tohto rozhodnutia & zaniká. ak žiadate�

v tejto lehote neza�ne s výstavbou.
6. Lehota na dokon�enie stavby sa ur�ujenajneskoršiedo 5 rokov.

7. Stavba bude realizovaná dodávate�sky. zhotovite�a stavby oznámi� stavebnému

úradu.

8. Po dokon�ení stavby je stavebník povinný požiada�o vykonanie kolauda�ného
konania a vydanie kolauda�ného rozhodnutia.
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Odôvodnenie

D�a 11.01.2018 si uplatnil Lukáš Koraja. bytom Nesluša �. 1074 žiados� 0 vydanie
povolenia na zriadenie vednej 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 pod�a&73 vodného Zákona v spojení s š 61 zákona �

50/1976 Zb. o územnom plánovaní & stavebnom poriadku (stavebný Zákon) v znení

neskorších zmien a doplnkov za�atie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (neznámym
vlastníkom pozemku �.KN-C 3141/10). známym ú�astníkom konania a dotknuxýmorgánom
a ústne pojednávanie stanovil na 074022018.

Na základe uskuto�neného konania, predložených dokladov avzh�adom k tomu. že žiadate�

nemá inú možnost' napojenia na zdroj pitnej vady. bolo rozhadnuté tak, ako je (o uvedené vo

výrokovej �asti tohto rozhodnutia.

Pou�enie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné poda�odvolanie do 15 dní odo d�a doru�enia tohto
rozhodnutia na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad 023 41 Nesluša � 978). Oodvolaní
rozhodne Okresný úrad Kysucké Nové Mesto_ odbor s\arostlivostí o životné prostredie.
Pod�a & 73 odsl 17 písm. a) ab) vodného zákona toto rozhodnutie nemožno preskúma�
súdom.

Žiadate�uhradil správny poplatok v zmysle Zákona NR SR �. l45/l995 Zb, (; správnych pnplatkoch,
v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30 eur.
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Ing. Zuzana Jancnvá

starl�stka
obce

Toto rozhodnutie sa oznámi ú�astníkom konania podl'a &26 ods. 2 zákona �.71/1967
Zb. 0 správnom konaní (�alej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškuu vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný de�
tejto lehoty je d�om doru�enia.
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Vyvesen�d�a Zvesene' d�a .............................................

Pe�iatka :: podpis oprávnenej osoby p-
-.

' '

vyvesenie & zvesenia:
©

GQ,



Doru�í sa :

!. Lukáš Koraja. 023 41 Nesluša �. [074

Z. Neznámym vlast
'

om pozemku �.KN-C 3141/10 a �.KN-C 2129 - verejnou vyhláškou
3. Ing. Ján Vojtek, Májová 1 144, 022 Ol �adca(projektant)
4. Obec Nesluša? starostka obce

Vybavuje. Z. Mar�anová

�.:.041/433 9350


