
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01  Čadca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2023/000713-003

Čadca
16. 02. 2023

Rozhodnutie
. podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,

Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení a doplnení niektorých zákonov, orgán
štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný
zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

p o v o ľ u j e

1. podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách, žiadateľovi – Jaroslavovi Fdermákovi, Radôstka 220, 023 04 Radôstka zriadenie vodnej stavby „ČOV
a kanalizačná prípojka“ na pozemku parcelné č. CKN 2944/2 v k. ú. Radôstka, podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. Marošom Salvom, autorizovaným stavebným inžinierom v 06/2022.

Podmienky, za ktorých sa stavba povoľuje:

a/ Objekty kanalizácie a ČOV budú vybudované ako vodotesné, vyústenie kanalizácie do vsakovacej šachty.

b/ Parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje: CKN 2944/2
v k. ú. Radôstka.

c/ Stavba bude realizovaná podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie stavby. Prípadné zmeny možno
vykonávať len so súhlasom vodohospodárskeho orgánu pred ich realizáciou.

d/ Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb dané stavebným
zákonom. Pred zahájením prác vytýčiť podzemné siete v trase kanalizácie a splniť oprávnené požiadavky ich
správcov na styk, križovanie a ochranu. Pripojenie na sieť musí byť vykonané odborne spôsobilou osobou.
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e/ Škody spôsobené pri realizácii stavby alebo prevádzkou vodnej stavby nahradiť v súlade s ustanoveniami
občianskeho a obchodného zákonníka. Spory o náhradu škody rieši súd.

f/ Odpad z výstavby likvidovať v súlade s platným zákonom (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) a VZN mesta
Čadce o odpadoch.

g/ Do 15 dní po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky. Žiadosť
dokladovať náležitosťami podľa § 17 a 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia
stavebného zákona a Prevádzkovým poriadkom ČOV.

h/ Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 správneho
zákona.

2. podľa § 21 ods. 1, písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z domovej
čistiarne odpadových vôd cez vsakovaciu šachtu do podzemných vôd za podmienok:

a/ Lokalizácia ČOV: stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. CKN 2944/2 v k. ú. Radôstka.

b/ Charakteristika vypúšťacieho objektu: mechanicko-biologická ČOV AS-VARIOCOMP, množstvo vypúšťaných
odpadových vôd Qr = 197,10 m3/r.

c/ Charakteristika vôd: splaškové odpadové vody z rodinného domu objektu.

d/ Veľkosť zdroja znečistenia: kategória do 50 EO.

e/ Koncentračné hodnoty vypúšťaného znečistenia: BSK5 – 25 mg/l, NL - 25 mg/l.

f/ Miesto a spôsob odberu vzoriek: priamo z ČOV, ukazovatele BSK5 a NL budú sledované jednoduchou bodovou
vzorkou, akreditovaným laboratóriom.

g/ Počet odberov: dve vzorky ročne (polročne), odporúčané metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt
a kvalitatívnych cieľov vo vodách sú uvedené v prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., možno použiť
aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

h/ Miesto vypúšťania: cez vsakovaciu šachtu, do podzemných vôd na pozemku parcelné č. CKN 2944/2 v k. ú.
Radôstka.

i/ ČOV prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku. Kal z ČOV odovzdávať osobe oprávnenej nakladať s ním.
O nakladaní s ním viesť evidenciu.

j/ Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd sa vydáva do 31.12.2023.

Všeobecné ustanovenia:

1. Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže v zmysle § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydané
povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť.
2. Povolenie zaniká ak oprávnený nepristúpi k realizácii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
3. Stavba ČOV sa v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách povoľuje ako dočasná.
4. Vydanie stavebného povolenia je spoplatňované podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnení podľa položky č. 60 sadzobníka správnych poplatkov. Správny poplatok v hodnote 30,-
€ bol uhradený potvrdením o úhrade správneho poplatku (e-kolok).
5. Povolenie a projekt stavby sú evidované v evidencii o vodách pod č.10/2023

Odôvodnenie
Dňa 24.11.2022 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť
stavebníka – Jaroslava Fidermáka, Radôstka 220, 023 04 Radôstka o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových
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vôd do podzemných vôd a vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „ČOV a kanalizačná prípojka“ (§ 26
a 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Stavba bude umiestnená na pozemku parcelné č. CKN 2944/2 v k. ú.
Radôstka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. K stavebnému konaniu predložil stavebník projektovú
dokumentáciu stavby vypracovanú Ing. Marošom Salvom, autorizovaným stavebným inžinierom v 06/2022.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej
vodnej správy v priebehu konania preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách a súvisiacich predpisov. Tunajší úrad listom zo dňa 17.01.2023 oznámil účastníkom konania začatie
stavebného konania o povolení predmetnej stavby a konania o povolení osobitného užívania vôd. Stavebný úrad v
zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od miestneho zisťovania a od ústneho
pojednávania. V oznámení vyzval dotknutých účastníkov konania, aby prípadné pripomienky uplatnili najneskôr do
8 dní odo dňa oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo
ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť.
Nakoľko účastníci konania nevyužili možnosť nahliadnuť do spisu vychádzal správny orgán zo skutočnosti, že
nemajú ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania.
V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal či predložená dokumentácia
spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a
života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom
a osobitnými predpismi. Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia
stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy. Pri posudzovaní žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd
vychádzal orgán štátnej vodnej správy z platnej legislatívy – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenie vlády
SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V priebehu konania
neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia a
povolenia na osobitné užívanie vôd, navrhnuté riešenie nepoškodzuje vodohospodárske ani iné záujmy a je v súlade
s platnou legislatívou.
V zmysle nového nariadenia vlády sa povolenie na vypúšťanie vôd vydáva do 31.12.2023.
Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou, zverejnením po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Radôstka a na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156
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Doručuje sa
Jaroslav Fidermák, Radôstka 220, 023 04  Radôstka, Slovenská republika
Obec Radôstka, Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka, Slovenská republika
Marek Gálik, Mieru 961/26, 028 01  Trstená, Slovenská republika


