
OBEC MILOSLAVOV
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Verejná vyhláška

ROZ}JODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný organ štatnej vodnej správy podľa $ 63 vodného zákona a špecialny
stavebný rirad podľa $ 120 zźú<ona č,. 5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný ztú<on)' v súlade s $ 46 a š 47 zźkona č,.7I/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (správny poriadok\ na zźklade žiadosti stavebníka Zuzana B|aźová, bytom
Znievska 3037 l30, 851 06 Bľatislava

I.
povol'uje

podľa $ 26 ods. 4 vođného zźů<onav znení neskorších predpisov a $ 66 süavebného zÁl<onav meni
neskorších predpisov,

stavbu:,,vitaná studňa"
miesto stavby: paľc. č. l85l17,k.ú. Miloslavov

Vymedzenie účelu vodnej stavby
Učelom vodnej süavby je zabeąeěenie odberu podzemnej vody natechnické účely _ polievanie zźŕĺlrady

Á/ Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Vodná stavba sa uskutoční podl'a predloženej dokumentacie: ,,Domov}i zdĄ vody - studňď', vypracovď

Ing. Dušan Košík' 03/Ż019.
Z.Pnpadné zrfleny stavby je možné urobiť, len s pľedchadzajúcim povolením špeciálneho süavebného úradu.
3. So stiavbou moäro zašať až po nadobudnutí pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Rozhodnutie stráca platrost', ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto povolenia

nezašne s výstavbou povolenej stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby đodrźať predpisy dkajúce sa bezpečnosti prace a technických zaĺiadeni adbať

na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia bý dodržané pľíslušné ustanovenia š 47 až' $ 53 stavebného zfüona

o všeobecných technických požiadavkach na ýstavbu, vyhlašky lrĺ'Žp sn č). 532/2OO2 Z. z. apríslušné
technické noÍmy.

7. Stavebníkje povinný dbaťnato, aby pri uskutočňovaní stavebných prac na stavbe nedošlo k spôsobeniu
škôd na cudzích nehnutęlhostiach a majetku. Spôsobené škody je stavebnik povinný nahradiť podľa
osobitných predpisov.

8. Prace je nutné vykonávať tak, aby nedošlo k zhoršęniu životného prostredia vplyvom nadmemej prašnosti
a hlučnosti.

9. Na süavbe musia byť použite vhodné stavebné qýrobky (v zľrrysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zakona
v zrení neskorších predpisov).

10. Stavebník je povinný v znysle $ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona v zrení neskorších predpisov
ozrámiť natunajší trad' zašatie stavby.

1 1. Pred zašaÍim stavby je potrebné vyt'ýčiť všetky inžinieľske sięte a nepoškodiť ich.
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12. Vodná stavba bude uskutočnená svojpomocne, stavebný dozor Marek Mikláš, Budatínska 13, 851 05

Bratislava.
13. Stavebník je povinný dodrtiavať ustanovenia vyhlašky MZ sR ě. 54912007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú '.

pođrobnosti oprípustných hodnotach hluku, infrazvuku a vibracií o požiadavkach na ich objektivizaciu
v životnom prostredí. Stavebnú činnosť' ktorá svojimi úěinkami obt'ažuje okolie aje zdrojom hluku,

otrasov a prachu, moäro vykonávať len v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7.00 do 18.00 hod.

14. V prípadé ntlen kultume cenných predmetov a aĺcheologických ntúezov je tento náĺez potrebné ihneď
ohlasiť stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu.

15. Pń výstavbe musia bý použité vhodné stavebné výrobky, ktoľé budú spĺňať harmonizované podl'a

Naľiadenia Európskehó p_-l.-"ntu aRady EÚ č. 3O512OI1, ktoými sauvádzajű harmonizované

podmienky podl'a uvádz,aniastavebných qýrobkov na trh a podmienky ztů<. č). 133/Ż013 Z.z. o stavebných

v'ýrobkoch a o znene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník pľeđloží doklady

o vhodnosti použiĘch qýrobkov amatęriáĺov.
16. Dokončenú stavbu możto uživať lęn na zél<|ade kolaudačného rozhodnutią oktoré stavębník pożiada

príslušný stavebný úrad.
17. Ku kolauđácii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa $17, $18 vyhl. MŽľ SR č.453/2000

Z.z.,ktorol sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného ztkona.

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto rozhodnutie je v zrrrysle $ 26 ods. 4 vodného ztkonav meni neskorších predpisov súčasne stavebným

povolením.
bĺ q1.t'uue vodnej stavby je potrebné súslavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové vody a
podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.

C/ Majetkovo-pľávne vysporiadanie
Stavba bude realizovaná na paĺc. č. I85/I7,k. ú. Miloslavov vo vlastníctve stavębníka.

Práva a povinnosti vypl;ývajúce z povolenia na osobiÍré užívanie vôd' ktoré boli vydané na úěel spojený s

vlastníctvom majetku, prechádzajű na ďďšieho nadobúdatęľa takého majetku, ak bude tento majetok nad'ďej

slúŽiť účelu, na ktoý bolo povolenie vydané. Ďďsĺ nadobúdatelia sú povinní onlámiť organu štatnej vodnej

správy, že došlo k prechodu ďebo prevodu vlastníctva majetku, s ktoým bolo spojené povolenie na osobiüré

užívanię vôd, do dvoch mesiacov odo dňajeho uskutočnenia.

u.
povol'uje

podľa $ 21 ods. 1 písm. b) bodu 1 vodného zákonav zręní neskorších predpisov

stavębníkovi osobitné užívanie vôđ - odber podzemných vôd na pozemku paľc. č. l85ll7 v katastľálnom
,űzemi Miloslavov.

A/ Podmienky povolenia na odbeľ podzemných vôd
1. HodnoĘ povoleného množstva odobradch podzemných vôd:

Do 15 000 m3 zakahęndtlmy ľok ďebo do 1250 m3 zamesiac.
2. Povolęnie na odber podzemných vôd nezaručuję odber ýchto vôđ v povolenom množstve ani v potrebnej

kvďite.
3. odberateľ je povinný zabezpeěiť męranie odoberaného množstva vôd, nevylžitelné množstvo

podzemných vôd v prameni ahladinu podzemnej vody vodáľenského zdĄa.
ą. pĺ oouerě podzemných vôd je nevyhnutné zachovať takú hladinu podzemnej vody, kÍorá ešte umoäĺuje

trvalo udrżatelhé využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich

/minimalna hladina podzemných vôd/.
5. odberateľ je povinný viesť evidenciu o odoberaných množstvách podzemných vôd (ľrok).

6. odbęrateť jó povinný dodržiavať povinnosti ustanovené $ 79 vođného zákona v mení neskorších

o poplatkoch za odbery podzemných vôd'
0
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zalšie podmienky
prípade' že rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôđ dlhodobo presahuje skutočnú potrebu

.lprávneného' resp. dôjde k inej zľrrene podmienok' rozhodujúcich na vydanie tohoto povolenią je vlastník
tohto povolenia povinný o tejto skutočnosti písomne upovedomí príslušný orgán vodnej štatnej správy, a
lĺ:toý nasledne zašne konanie v súlade s $ 24 vodného zákonav nĺręni neskorších predpisov, vo veci zĺneny
resp. zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd.

odôvodnenie :

Stavebník: ZuzanaBlažová, bytom Znievska 3037l30,851 06 Bľatislava
doruěil listom zo dřla 15.07.2019, s doplnením 19.08.2019 podanie vo veci vydania povolenia vodnej stavby
s názvom ,,vÍtaná studňď'na pozemku parc. č. C KN I85lI7, k. ú. Miloslavov a súvisiaceho povolenia na
osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konaĺlie vo veci
vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zrnysle $ 26 ods. 4 zźkona č). 364/Ż004 Z. z. o vodách a o
znene zél<ona Slovenskej naľodnej rady č. 37Ż11990 Zb. o priestupkoch v mení neskorších predpisov
(vodný zfüon) v anení neskorších predpisov (ďalej vodný zfüon) a $ 66 zźů<ona ě. 50/1976 Zb. o űzęmnom
planovaní a stavębnom pońadku /.stavebný záů<on/ v anení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej
stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné uživanię vôd v zmysle $ 2l ods. 1 písm. b) bodu ě.1
vodného ztů<ona v zneni neskorších predpi sov na odber podzemných vôd.

Účelom uskutoěnenia vodnej stavby je riešenie zásobovania úžitkovou vodou ztůlĺady na paĺc.č. 185/17, k.ú.
Miloslavov. Studňa bude zhotovená vŕtaním do hĺbĘ 6 m. Nad studňou sa vybuduje monolitická šachta
s vnútomým roznerom l200xl500x1800 mm. Vstup do šachty bude cez oceľový poklop s roznermi
600x600 mm. Sachta bude vybavená oceľoqi'm vstupn;1lľn rebľíkom. Zo studne bude rozvod studenej vody
zHDPE potrubí vedení v zemi vhlbke l,0 m so spádom min. 0,57o. osadí sa elelĺÍrické ponorné čerpadlo
Ępu WILO

Na základe žiadosti stavebníka organ štatnej vodnej správy a v súlade s ustanovením $ 18 ods' 3 správneho
poriadku v zrení neskorších predpisov a $ 73 vodného zźil<ona v mení neskorších predpisov, upovedomil
veĘnou vyhlaškou zo dňa2I.08.2019 nrámych aj nezrámych účastníkov konania, a listom dotknuté orgány
a dotknuté organizźnie o začati konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanię vôd. Nakol'ko boli organu štatnej vodnej spravy
dobre zráľne pomery staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posridenie
navrhovanej stavby, upúšt'a v zrrysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zistbvania. Do podkladov konaĺria bolo możlé nahliadnuť na Stavebnom úradę obce Miloslavov u Ing.
Pliešovskej.
Spravny orgán upozomil účastníkov konanią že v zľnysle $ 73 ods. 5 vodného zźkona v meni neskoľších
predpisov sa na námietky, ktoré nebudú ozrámené v určenej lehote neprihliadne. Správny orgán rovnako
upozomil aj dotknuté orgáľly, že podľa $ 6l ods. 6 stavebného zakona v zrení neskorších predpisov sú
povinné ozrámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktoĘ môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konania. Ak niektoý z orgźnov štatnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, prediži špeciálny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplyrutím. Ak dotknuý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neozráľni svoje stanoüsko k povoľovanej stavbe, má sa zÁ" to, že so stavbou z hl'adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí. Spravny poplatok podl'a ztkona č'. I45/I995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov vo qýške 30'00 € bol zaplatený đňa 15.07.2019.
NámietĘ účastníkov konania neboli vznesené. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
apriložené doklady v zrnysle ustanovení $$ 58-65 stavebného zákona, pričom zi*Ll, že povolením stavby
nebudú ohrozęné veĘné zźujmy, ani ohrozené pŕwa aprávom chranené záujmy ostatných účastníkov
stavebného konania.

Na zaklade horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie qýroková časť tohto
rozhodnutia.

Poučenie

Podľa $ 53 a nasl. zákona čl. 7I/1967 Zb. o správnom konaní (spravny poriadok) y mení neskorších
pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu moäro podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15
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dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad obec 1411o'1uro9yĺs-' ĺĹ'
č. 18l, 90042 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom podl'a
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zakon č,.162/2015 Z.z.).

Milan B aďan s
staľosta

Veľejná vyhláška

Toto rozľrodnutie sa v zľrrysle ustanovenia $ 26 zakona č,.7111967 Zb. o spravnom konaní v znení neskorších
predpisov doručuje nezráľnym účastníkom územného konania verejnou vyhlaškou avyvesí sa po dobu 15

dní na riradnej tabuli obce Miloslavov a súčasne sa zveĘní na jej webovom síďę. Posledný deň tejto lehoĘ
je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dřra: |0 . 7 2ł 11 Rożlodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatką podpis Pečiatką podpis

obec N[íĺos:,.
Miloslavov.lgl \9

_ 90042Miloslavov
lOo: 00 304 948 DlČ:2020662182

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastnĺkom konania :

1. ZuzanaBlažovtl, bytom Znievska 3037130,851 06 Bratislava
2. ENIVEA s.ľ.o. - lng. Rastislav Kohút' Račianska 96 D, 831 02 Bratislava
3. Známym anezľláľnym právnicĘiłn osobáľn aýzickým osobáľn, ktoých vlastrícke ďebo iné právo

k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedn;ým pozemkom a stavbám môžu byt'rozlrodnutím priamo
dotknuté.

Co: spis stavebný úrad
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