
M E S T O   Č A D C A
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo       Vybavuje/linka V Čadci dňa
 11.1.2023            ŽP- 616/2023/MM - St         Ing. Mesiarkin /4302278,                6.1.2023

 0918907445

  R O Z H O D N U T I E

Mesto Čadca ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa §
58 a § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  (ďalej „vodného zákona“) na základe žiadosti doručenej dňa
4.11.2022  vydáva

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a odber podzemných vôd

podľa § 21 ods. 1 pís. b) a § 26 vodného zákona a v súlade s § 46 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov umiestnenej na parc. č. CKN 9592/110 v kat. území Čadca pre:

Eva Hadidová, Svrčinovec 873, 023 12 Svrčinovec (ďalej len „žiadateľ“).

Podmienky povolenia: 
 

1. Vŕtaná studňa bude umiestnená na parcele č. CKN  9592/110 v k.ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa pre
potreby zásobovania vodou rodinného domu.

2. Stavba studne bude zriadená podľa projektovej dokumentácie „ SO-4- studňa“, zhotovenej Ing. Jánom
Vojtekom autorizovaný stavebný inžinier, a v zmysle územného rozhodnutia č.j. VD/2789/2022/St zo dňa
17.6.2022  vydaného stavebným úradom, Mesto Čadca, „ studňa“.

3. Studňa bude vŕtaná o priemere 200 mm s plastovou zárubnicou DN 150 mm. Hĺbka studne bude 19 m.
Záhlavie studne bude tvorené šachtou s tlakovou nádobou s objemom 60 l. Vodovodná prípojka je navrhnutá
podľa STN 75 5401. Na tlmenie tlakových nárazov čerpadla bude slúžiť tlaková nádoba s objemom 60l. 

4. Vodná stavba a odber podzemných vôd budú realizované na parcele č. CKN 9592/110, v k.ú. Čadca v časti
pozemkov, ktoré sú vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím Okresného úradu  Čadca,
pozemkový a lesný odbor v Čadci vydaným pod č. OU-CA-PL01-2022/008730-003 zo dňa 20.6.2022.

5. K stavbe sa nezriaďuje pásmo hygienickej ochrany z dôvodu, že sa nejedná o zdroj pitnej vody.

6.  Za  presné  zameranie  a  vytýčenie  stavby  studne  v  teréne,  podzemných  vedení,  inžinierskych  sietí  a
dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov je zodpovedný žiadateľ.

7. Za škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby je zodpovedný žiadateľ a je povinný tieto
škody uhradiť v zmysle občianskeho a obchodného zákonníka.



8. Studňa bude vybudovaná v súlade s platnými normami pre zhotovenie studní a v súlade s predloženou PD
a technickými požiadavkami výrobcov na použitie výrobkov a prevádzku technologických zariadení. Každú
zmenu PD musí odsúhlasiť orgán vodnej správy.

9. Dodržať podmienky rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydaného Okresným úradom
Čadca vydanom 20.6.2022, pod č. j.: OU-CA-PL01-2022/008730-003.

10. Dodržať podmienky územného rozhodnutia č.j. VD/2789/2022/St zo dňa 17.6.2022.

11. Súhlas na odber podzemných vôd nadobudne účinnosť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia  na
užívanie vodnej stavby – studne.

12. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

13. Žiadateľ je povinný oznámiť začatie stavby.

14. Žiadateľ je v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona  povinný požiadať Mesto Čadca o povolenie na jej
uvedenie do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

O d ô v o d n e n i e

Listom zo  dňa  11.1.2023 požiadal  žiadateľ o  vydanie  povolenia  na  uskutočnenie  vodnej  stavby
studne a povolenia na osobitné užívanie vôd z dôvodu zásobovania vodou novostavby rodinného domu.
Studňa bude zriadená na parcele č. CKN  9592/110 v k. ú. Čadca v časti, ktorá bola vyňatá OÚ Čadca z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu pod novostavbu rodinného domu, bude slúžiť k odberu podzemnej vody
pre potreby rodinného domu umiestneného na parc. č.  CKN  9592/113 kat.  ú.  Čadca zriadenej  v zmysle
projektovej dokumentácie „ studňa“.

Aby bola  dostatočne  vymedzená  zodpovednosť  žiadateľa  a  dostatočne  chránené  práva  iných,  za
presné zameranie a vytýčenie stavby studne v teréne, podzemných vedení,  inžinierskych sietí,  dodržanie
všetkých bezpečnostných predpisov a za spôsobené škody je zodpovedný žiadateľ.
K vodnej stavbe - vŕtaná studňa, vybudovanej na parcele č. CKN9592/110 v k. ú. Čadca sa nezriaďuje pásmo
hygienickej ochrany, z dôvodu, že v zmysle predpisov a noriem sa nejedná o zdroj pitnej vody.
Žiadateľ je v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona po zriadení vodnej stavby povinný požiadať Mesto Čadca o
povolenie na jej uvedenie do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).
Súhlas na odber podzemných vôd nadobudne účinnosť až po vydaní povolenia na užívanie vodnej stavby –
studne  (vydaním  kolaudačného  rozhodnutia),  aby  bolo  zabezpečené,  že  prevádzkovaním  vodnej  stavby
nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd.
Na umiestnenie stavby studne bolo vydané územné rozhodnutie č. j. VD/2789/2022/St zo 17.6.2022 vydaný
všeobecným stavebným úradom – Mestom Čadca.
V konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zriadenie stavby studne a
na osobitné užívanie vôd v zmysle vodného zákona.
Podľa § 42 ods. 5 zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení zmien a doplnkov sa v odvolacom konaní
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
V rámci vodoprávneho konania neboli  vznesené žiadne námietky, ani doplňujúce požiadavky účastníkov
konania. Z konania bola dňa 6.2.2023 spísaná riadna zápisnica. 
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.



P o u č e n i e

Proti  tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia  na Mesto Čadca – Mestský úrad, 
Nám. slobody č. 30, 022 01 Čadca.

    V zmysle § 47 ods. 4 zákona č.  71/1967 o správnom konaní,  v znení zmien a doplnkov toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
    primátor

Doručuje sa účastníkom konania:
Eva Hadidová, Svrčinovec 873, 023 12 Svrčinovec
Miroslav Hadida, Svrčinovec 735, 023 12 Svrčinovec
Milan Rebroš, Drahošanka 2907, 022 01 Čadca
Vlasta Rebrošová, Drahošanka 2907, 022 01 Čadca

Dotknuté orgány:
Mesto Čadca, odd. výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy, Námestie slobody 30, 022 01
Čadca

Ostatným neznámym účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26
ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov na dobu 15 dní.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 6.2.2023                           Zvesené dňa:.........................................

..............................................................................................................
    Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Za úkon bol vyrubený a zaplatený správny poplatok v sume 30 € podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch.
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