
OBEC RUDLOV, OBECNÝ ÚRAD, 094 35 Rudlov 37 
 

  č.: RUD-57-5/2021-OCU                                                                 Rudlov, 09.04.2021 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – STUDNE a na odber  
         podzemnej vody 
 
          Obec Rudlov, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 
1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti udeľuje 
 

p o v o l e n i e 
 

žiadateľom: Jacko Miloš a Kvetoslava Jacková, obidvaja bytom 094 35 Rudlov 154 
a) na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona, a to vŕtanej studne 

s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu ktorý bude umiestnený na 
pozemku KN C č. 792/3 v k. ú. Rudlov, 

b) na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona z vodného zdroja, 
ktorým je vŕtaná studňa situovaná na pozemku KN C č. 792/2 v k. ú. Rudlov pre účely 
zásobovania rodinného domu pitnou vodou.  
Predpokladaná max. denná potreba vody: 580 l. 

 
Povolenie sa udeľuje s určením nasledovných podmienok a povinností:  

1. Stavba bude realizovaná podľa predloženého projektu stavby. 
2. Pri stavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné  predpisy. 
3. Stavba studne bude vykonaná podľa platnej STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania 

vodou“. 
4. V teréne nad hladinou podzemnej vody v okolí hornej časti plášťa a studne je potrebné 

zabezpečiť tesnenie studne, ktoré zabráni vniknutiu znečistenia do studňového telesa. Studňa 
nesmie byť otvorená, t. j.  konštrukcia studne musí zabraňovať vniknutiu akéhokoľvek 
znečistenia z prostredia, vrátane dažďovej vody. 

5. Plocha okolo studne nesmie byť znečisťovaná do vzdialenosti 10 m a taktiež v tomto okolí nie 
sú povolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu vody v studni. 
Doporučujeme vo vzdialenosti 2,0 m okolo studne vybudovať vodotesnú dlažbu, alebo iný 
ekvivalentný povrch s vyspádovaním smerom od studne, s min. sklonom 2%. 

6. Na čerpanie vody zo studne sa použije ponorné čerpadlo. Osadenie čerpadla je potrebné urobiť 
podľa montážneho pokynu výrobcu tak, aby sa zabránilo znečisteniu vody pri prevádzke. 

7. Povolenie platí 2 roky odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká, ak žiadatelia v tejto 
lehote nezačnú s výstavbou. 

8. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskoršie do 5 rokov.  
9. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať o vykonanie kolaudačného konania 

a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
 
 
 

 



O d ô v o d n e n i e 
          Dňa  06.04.2021  si uplatnili žiadatelia  Jacko Miloš  a  Kvetoslava Jacková, obidvaja bytom 
Rudlov 154 žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne s vodovodnou prípojkou 
k novostavbe rodinného domu. Na základe tejto žiadosti Obec Rudlov v prenesenom výkone 
pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy oznámil podľa § 73 vodného zákona v spojení s § 61 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov začatie vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom pozvánkou zo dňa 08.04.2021. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod 
č. 146/8/2020-Vo zo dňa 12.03.2021. Na základe uskutočneného konania, predložených dokladov 
a vzhľadom k tomu, že žiadatelia nemajú inú možnosť napojenia rodinného domu na zdroj pitnej 
vody, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
  

P o u č e n i e 
      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia na Obec Rudlov, 094 35 Rudlov 37. O odvolaní rozhodne Obvodný úrad životného 
prostredia vo Vranove nad Topľou.  
Podľa § 73 ods. 17 písm. a)  a   b)  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,- €. 
 
 
 
                                                                                     Ing. Juraj Vasiľ 
                                                                                   starosta obce Rudlov  
 
Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania podľa § 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 Rudlov. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. 
 
Vyvesené dňa: 09.04.2021                                       Doba vyvesenia do: 24.04.2021 
 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie: 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 

1. Jacko Miloš a Kvetoslava Jacková, 094 35 Rudlov 154 
2. Ing. Miroslav Neumann, Ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš (projektant) 
3. MIPAV s.r.o., 029 56 Zákamenné 1476 
4. Susediacim pozemku KN-C č. 792/2 – verejnou vyhláškou 
5. Obec Rudlov, starosta obce 
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