
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 18ĺ'. 90042

j. v oD-7 7 7 6 I 38921 20re lPl V Miloslavove 14.10.2019

Veľejná vyhláška

ROZIilODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný organ štatnej vodnej spravy poď'a $ 63 vodného zákona a špecialny
stavebný úrad podľa $ 120 zćú<ona č,. 50/1976 Zb. o űzemnom plánovaní a süavebnom poriadku v ztení
nęskorších pľedpisov (stavebný zékon'1, v súlade s $ 46 a$ 47 ztů<onač,.7I/|967 Zb. o spravnom konaní v
znení neskorších predpisov (spravny poriadok) na zÍl<|ade žiadosti stavebníka Ing. Alena Zubová, bytom
Alžbetin Dvoľ 933o 9Ň 42 Miloslavov

I.
dodatočne povol'uje

podľa $ 26 ods. 4 vodného ztkonav zrení neskorších predpisov a $ 66 süavebného zźů<onav z;.ení
neskorších predpisov,

existujúcu stavbu: ,vÍtaní studňa" ' hĺbka 6 m s priemerovm 200 mm, ýdatnosť prameňa Q:1,0 l/s,
predpokladanároěnáspotreba úžitkovej vody je cca 6-10 m3 vody podl'a meteorolgickej situacie

miesto stavby: paľc. č. 500/14' k.ú. Miloslavov

Vymedzenie účelu vodnej stavby
Účelom vodnej stavby je zavlažovanie vodných plôch.

A/ Na uskutočnenie vodnej stavby sa uľčujú nasledovné podmienky:
1. Vodná stavba bola vyhodnotená v predloženej dokumęnt'ápii, ktoru vypracovď Mgr. Ivan Brutenič,

0Ż.09.2019.
Z'Pnpaůnéuneny stavby je moŹré urobiť,len s predchadzajúcim povolením špecialneho stavebného úradu.
3. Na stavbe musia bý použité vhodné stavebné ýrobky (v zrnysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona

v zręní neskorších predpisov).
4. Stavebník je povinný đodrźiavať ustanovenia vyhlašky MZ SR č). 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o pľípushých hodnotach hluku, infrazvuku a vibracií o požiadavkach na ich objektivizaciu
v živoürom prostredí'

5. Dokončenú stavbu możto uźivať len na ztl<lade kolaudačného roźlodnutią oktoré stavebník poźiala
príslušný stavebný úrad.

6. Ku kolaudacii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa $17, $l8 vyhl. MŽP SR č.45312000 Z.
z., kÍorou sa vykonávajú nięktoľé ustanovenia stavębného ztú<ona.

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto rozhodnutie je v zĺlysle $ 26 ods. 4 vodného ztů<onav mení neskorších predpisov sričasne stavebn;iłn
povolením.

C/ Majetkovo-pľávne vysporiadanie
Stavba bude reaĺizovaná na paľc. č. 500/14, k. ú. Miloslavov vo vlastníctve stavebníka.
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Préwa a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitré užívanie vôd, ktoľé boli vydané na účel spojený s
vlastníctvom majetku, prechádzajú na däšieho nadobúdateľa takého majetku, ak buđe tento majetok nad'ďej
slúžiť účelu, na ktory bolo povolenie vydané. Ďatsĺ nadobúdatelia sú povinní ozlámiť orgáĺru štatnej vodnej
spravy, že došlo k prechodu aĺebo prevodu vlastníctva majetku, s ktoým bolo spojené povolenie na osobitné
užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňajeho uskutočnenia.

II.
povol'uje

podľa $ 2l ods. 1 písm. b) bodu 1 vodného zákoĺav nleni neskoľších predpisov

stavebníkovi osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd na pozemku paĺc. č. 500/14 v katastľáĺnom
űzęmi Miloslavov.

A/ Podmienky povolenia na odbeľ podzemných vôd
l. HodnoĘ povoleného množstva odobraých podzemných vôd:

Do 15 000 m3 za kalęndámy rok alebo do 1250 m3 za mesiac.
2. Povolenię na odbęr podzemných vôd nezaručuje odber qýchto vôd v povolenom množstvę ani v potrebnej

kvalite.
3. odberateľ je povinný zabezpeěiť meranie odoberaného množstva vôd, nevyrrŽitelhé množstvo

podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodárenského zdroja.
4. Pri odbere podzemných vôd je nevyhnutné zachovať takú hladinu podzemnej vody' ktorá ešte umoŹiuje

trvalo udržatęlhé využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich
/minimalna hladina podzemných vôd/.

5. odbęrateľ je povinný viesť evidenciu o odoberaných množstvach podzemných vôd (ľrok).
6. odbęratęľ je povinný dodrźiavať povinnosti ustanovené $ 79 vodného zákona v zĺl'ęni neskorších

predpisov o poplatkoch za odbery podzemných vôd.
7. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd je na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
8. Pri užívaní vodnej stavbyje potrebné sústavne sledovď a hodnotiťjej vplyv na povrchové vody a

podzemné vody a prihliadať na ochranu pľírody a kĘiny.

B/ Ďalšie podmienky
V prípade, źe rozsah vydaného povolenia na osobitné užívaĺrie vôd dlhodobo presahuje skutočnú potrebu
oprálłreného' ľesp. dôjde k inej zĺrene podmienok' rozhodujricich na vydanie tohoto povolenią je vlastník
tohto povolenia povinný o tejto skutočnosti písomne upovedomí príslušný orgán vodnej štatnej spľávy, a
ktoý nasledne začnę konanie v súlade s $ 24 vodného ztú<onav zrení neskorších predpisov, vo veci zĺlęny
resp. zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd.

odôvodnenie

Stavebník: Ing. Alena Zubová, bytom Alžbetin Dvoľ 933, 9o0 42 Miloslavov
doručil listom zo dÍla04.09.201'9 podanie vo veci vydania dodatoěného povolenia exisĘúcej vodnej stavby
s názvom ,yŕtanä studňď'na pozemku paľc. č. C KN 500lI4, k. ri. Miloslavov a súvisiaceho povolenia na
osobitné užívanie vôd - odbeľ podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bolo zač,aÍé spľavne konanie vo veci
vydania povolenia orgárru š,tatnej vodnej správy v znysle $ 26 ods. 4 zźl<ona č,. 36412004 Z. z. o vodách a o
zÍnene ztů<ona Slovenskej naľodnej rady č. 37Ż/1990 Zb. o priestupkoch v zrení neskorších predpisov
(vodný zakon) v meni neskorších predpisov (ďalej vodný zakon) a $ 66 zźkona č,. 50/1976 Zb. o úzęmnom
plánovaľlí a stavebnom poriadku (stavebný zakon) v mení neskorších predpisov na dodatečné povolenie
existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zĺnysle $ 21 ods. l
písm. b) bodu č.l vodného zékonav meni neskorších predpisov na odber podzemných vôd.

Účelom vodnej stavby je riešenie zásobovania úžitkovou vodou zelených plôch na parc.č. 500/14, k. ú.

Miloslavov. Hlbka studne je 6 m s pľiemerovm 200 mm, ýdatnosť prameňa Q=l,0 Vs, predpokladaĺlá ročná
spotreba úžitkovej vody je cca 6-10 m3 vody podľa meteoľolgickej situacie.
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Na základe žiadosti stavebníka oľgan štatnej vodnej správy a v súlade s ustanovením $ 18 ods. 3 správneho
poriadku v zrení neskorších predpisov a $ 73 vodného zákona v nleni neskorších predpisov, upovedomil
veĄnou vyhlaškou zo dňa l3'09.20l9 známych aj nenámych účastníkov konania, a listom dotknuté orgáĺry
a dotknuté oľganizácie o zaěati konania vo veci l1ldania stavebného povolenia na dodatočné povolenie
existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd. Nakoľko boli orgánu
štatnej vodnej správy dobre zráme pomery staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre riadne a
spoľahlivé posúdenie stavby, upúšt'a v zmysle $ 61 ods' 2 stavebného zákona od ústreho pojednávarria a
miestneho zisťovania. Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť na Stavebnom úrade obce Miloslavov
u Ing. Pliešovskej.
Správny oľgán upozomil účastníkov konarrią že v zmysle $ 73 ods. 5 vodného zákona v znęni neskorších
predpisov sa na nármietky, kÍoré nebudú oznttmęné v určenej lehote neprihliadne. Správny orgĺĺn rovnako
upozornil aj dotknuté orgámy, že podl'a $ 6l ods' 6 stavębného zákona v zneni neskorších predpisov sú
povinné ozntm^iť svoje stanovisko v rovnakej lehotę, v ktoĄ môžu uplatniť svoje námietky účastníci
Ĺonania' Ak niektoý z orgánov štatnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predizĺ špeciálny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej
lehote neozrámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí. Správny poplatok podlä zákona č,. I45/I995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov vo ýške 30,00 € bol zap|atený dňa 04.09.Ż0I9.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené' V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
apriložené doklady vzrrrysle ustaĺlovení $$ 58-65 stavebného zákona, pľičom ziŚ1|, že povolením stavby
nebudú ohrozené veĘné zäujmy, aĺri ohrozené práva apľávom chránené zilljmy ostatných účastníkov
stavebného konaĺlia.

Na zaklade hoľeuvedených skutočností ĺozhodol stavebný úrad tak, ako zrie rýroková časť tohto
rozhodnutia.

Poučenie

Podľa $ 53 a nasl. zákona č).7111967 Zb. o spravnom konaní (správny poriadok) v meni neskorších
predpisov, proti tomuto rozlrodnutiu možno podať odvolaĺrię (riadny opravný prostriedok), ato y lehote 15

đní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úľad obec Miloslavov
č' 18 1, 9004Ż Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustarrovení Spľávneho sridneho poriadku (zakon č:.16ŻlŻ015 Z.z.).

ĺ'ĺil*,s^,dł#{y

Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutie sav zmysle ustanovenia $ 26 zakona č)'7I/1967 Zb. o správnom konaní v meni neskorších
pľedpisov doručuje neznármym účastníkom územného konaĺlia veĘnou vyhlaškou avyvesí sa po dobu 15

dní na riradnej tabuli obce Miloslavov a súěasne sa zveĄní na jej webovom sídlę. Posledný deň tejto lehoĘ
je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vywesené dňa : 1.ę.1c, kl|1 Roáodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Obec Miloslavov
^^ 

Miĺoslavov 181 €,l
, Č o ľoo3íŕ Ji J'o", 3,' áo!,]u"u, ř, -t



Rozhodnutie sa doručí veľejnou vyhláškou účastnĺkom konania :

1. Ing. Alena ZlbovĄ bytom AlŽbetin Dvor 933, 900 42 Miloslavov
2' II\aDRosAN - Mgr. Ivan Brutenič, Raketová 6,82I02 Bratislava
3. Známym anezráľnym pravnickým osobáľn afyzicki,rn osobám, ktoých vlasürícke ďebo iné pravo

k pozemkom ďebo stavbám, ako aj susedn;ýłn pozemkom a stavbám môžu bý'rońodnutím priamo
dotknuté.

Co: spis stavebný úĺad
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