
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 90042

c. j. voD-g 446/ 468r/2019 lPt V Miloslavove 08.01.2020

Veľejná vyhláška

ROZIJODNUTIE

obec Miloslavov' ako príslušný organ štatnej vodnej spravy podl'a $ 63 vodného zákona a špeciálny
stavebný úrad podľa $ 120 ztil<ona č,. 5011976 Zb. o űzęmnom pláĺrovaní a sLavebnom poriadku v zrení
neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s $ 46 a $ 47 ztil<ona č,. 7Il|967 Zb. o spravnom konaní v
zrení neskorších predpisov (spravny poriadok) na zél<lade žiadosti stavebníka PhDľ. Ľuboslava Vávľová,
CSc., a Ing. Juraj Vávra, Hlavná 23r90o 42 Miloslavov

L
dodatočne povol'uje

podľa $ 26 ods. 4 vodného zćů<onav meni neskorších predpisov a $ 66 süavebného zźkonav megí
neskorších predpisov,

existujúcu stavbu: ,rvÍtaná studňa", s čerpadlom s híbkou 14 m umiestnená v betónovej pivnici, rok
qýstavby 2000, predpokladaná ročná spotreba úžitkovej vody je cca ŻII,7 m3 vody podľa meteorolgickej
situacie

miesto stavby: paľc. č. 3L3ĺ2, k.ú. Miloslavov

Vymedzenie účelu vodnej stavby
Učelom vodnej stavby je zavlažovanie zelených plôch a zásobovanie rodinného domu pitnou vodou.

A/ Na uskutočnenie vodnej stavby sa uľčujú nasledovné podmienky:
1. Vodná stavba bola vyhodnotená v predloženej dokumentácii, küorú vypracovď Beeli s.r.o.' Bojná 3Ż9' 956

0l BojnĄ 01/2018.
Ż.Pnpadné zĺneny stavby je možné uľobiť, len s predcháÄzajűcim povolením špecialneho stavebného úradu.
3. Na stavbe musia bý'použité vhodné stavebné ýrobky (v mrysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona

v nleni neskorších predpisov).
4. Stavebník je povinný dodľžiavať ustanovenia vyhlašky Mz SR ě. 549/2007 Z. z.,l<torou sa ustanovujú

podrobnosti o prípustných hodnotach hluku, infrazvuku a vibracií o požiadavkách na ich objektivizaciu
v životnom prostredí.

5. Dokončenú süavbu możlo uźivať len na zźl<laÄe kolaudačného rozhodnutią o ktoré stavebník poźiaůa
príslušný stavebný úrad.

6. Ku kolaudacii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa $l7, $18 vyhl. MŽP SR č.453/2000 z.
z.' ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zél<ona.

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto rozhodnutie je v znysle $ 26 ods. 4 vodného ztů<onav zrení neskorších predpisov súčasne stavebn;|łn
povolením.
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Ci Majetkovo-p ľávne vysporiadanie
Stavba bude ľeďizovaná na parc. č. 3l3/Ż, k. ú. Miloslavov vo vlastníctve stavebníka.
Prźtva a povinnosti vypl;1lvajúce z povolenia na osobitré užívanie vôd, kÍoré boli vydané na účel spojený s
vlastníctvom majetku, prechadzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok nad'ďej

slúžiť účelu, na ktoý bolo povolenie vydané. Ďďsĺ naaobúdatelia sú povinní onámiť orgánu štatnej vodnej
spravy, že došlo k prechodu ďebo prevodu vlastníctva majetku' s ktoým bolo spojené povolenie na osobitné
užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

il.
povol'uje

podľa $ 21 ods. 1 písm. b) bođu 1 vodného zźů<onav zneni neskorších predpisov

stavebníkovi osobitné užívanie vôd _ odber podzemných vôd na pozemku parc. č. 3I3l2 v katastľálnom
űzemi Miloslavov.

AJ Podmienky povolenia na odbeľ podzemných vôd
l. HodnoĘ povoleného množstva odobraĘch podzemných vôd:

Do 15 000 m3 za kalendárny rok alebo do 1250 m3 za mesiac.
2. Povolenie na odber podzemných vôd nezaĺuěuje odber dchto vôd v povolenom množstve arri v potrebnej

kvďite.
3. odbeľateľ je povinný zaberyečiť meranie odoberaného množstva vôd, nevyužiteľné množstvo

podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodaľenského zdĄa.
4. Pri odbere podzemných vôd je nevyhnutné zachovať takú hladinu podzemnej vody, ktorá ešte umoäuje

trvalo udržateľné vyrržívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich
/minimalna hladina podzemných vôď.

5. odberateľ je povinný viesť ęvidenciu o odoberaných množstvách podzemných vôd (Vrok).

6. odberateľ je povinný dodrźiavať povinnosti ustanovené $ 79 vodného zákona v męni neskorších
predpisov o poplatkoch za odbery podzemných vôd.

7. Časová plaürosť povolenia na osobitné užívanie vôd je na dobu 10 ľokov odo dňa nadobudnutia
ońvoolatnosti tohoto rozhodnutia.

8. Pri užívaní vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové vody a
podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.

ľl Ďĺsie podmienky
V prípade, žę rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd dlhodobo presahuje skutočnú potrebu

oprávneného' resp. dôjde k inej zĺnene podmienok' rozhodujúcich na vydanie tohoto povolenia, je vlastník
tohto povolenia povinný o tejto skutočnosti písomne upovedomí príslušný orgán vodnej štatnej správy, a
ktoý nasledne zašne konanie v súladę s $ 24 vodného zákona v zrení nęskorších predpisov, vo veci zneny
resp. zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd.

odôvodnenie:

Stavebník: PhDr.I]uboslava Vávrová, CSc., a Ing. Juľaj Vávľa, Hlavná Ż3r9üJ 42 Miloslavov

doručil listom zo dňaO4.I2.20I9 podanie vo veci vydania dodatočného povolenia exisĘúcej vodnej stavby
s nŁvom ,yÍtantĺ studňď' na pozemku paľc. č. C KN 3I3lŻ, k. ú. Miloslavov a sťrvisiaceho povolenia na
osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanię vo veci
vydania povolenia oľgánu štatnej vodnej správy v zrnysle $ 26 ods. 4 zékona č).36412004 Z. z. o vodáah a o
zĺnene zákona Slovenskej národnej ľady č. 372ĺ1990 Zb. o priestupkoch v zrení neskorších predpisov
(vodný zakon) v zrení neskorších predpisov (ďalej vodný zakon) a $ 66 zźú<ona č).50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (süavebný zakon) v znení nęskorších predpisov na dodatočné povolenie

existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zĺrysle $ 2l ods. 1

písm. b) bodu č.1 vodného ztů<onav mení neskoľších predpisov na odber podzemných vôd.

Na zaklade žiadosti stavebníka oľgan štatnej vodnej správy a v súlade s ustanovením $ 18 ods. 3 spńvneho
poriadku v zręní neskorších predpisov a $ 73 vodného zźů<ona v zrení neskorších predpisov, upovedomil
veĘnou vyhlaškou zo dňa 12.12.2019 zrámych aj nezrámych účastníkov konania o zaš,aÍi konania vo veci
vydania stavębného povolenia na dodatočné povolenie existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho

2



povolenia na osobitné užívanie vôd. Nakol'ko boli orgánu štatnej vodnej správy dobre znáľne pomery
staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pľe riadne a spoľahlivé posúdenie stavby, upúšťa v zmysle
$ 61 ods. 2 stavebného záLkona od ústrreho pojednávania a mięstneho zisťovania. Do podkladov konania bolo
možné nahliadnut'na Stavebnom úrade obđe Miloslavov u lng. Pliešovskej.
Správny orgán upozornil účastníkov konaĺlią že v nnysle $ 73 ods. 5 vodného zákona v zrení neskorších
predpisov sa na náľnietky' ktoré nebudú ozráľnené v určenej lehote neprihliadne. Správny orgáĺr rovnako
upozomil aj dotknuté orgáĺry, že podľa $ 6l ods. 6 stavebného zákona v nleni neskorších predpisov sú
povirrné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktoĄ môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konaĺria. Ak niektoý z orgánov štatnej sprár.y potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pľedlži špeciálny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuĘ orgáĺr v určenej alebo predlženej
lehote neoznáľni svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hladiska ním
sledovaĺlých zźtujmov súhlasí. Správny poplatok podl'a zákona č,. I45ll995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v
zrení neskorších pľedpisov vo vyške 30,00 €bo| zap|atený pri pođaní žiadosti.
Námietky účastníkov konania neboli vanesené. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
apiložené doklady v zmysle ustarrovení $$ 58-65 stavębného zákona, pričom ziŚ1l, žę povolením stavby
nebudú ohrozęné veĘné záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy ostatných účastníkov
stavebného konania.

Na zaklade horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako zrię výroková časť tohto
rozhodnutia.

Poučenie :

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o spľavnom konaní (správny poriadok) v meni neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŹlo podať odvolanie (ńadny opravný prostriedok), a to v lehote 15

dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad obec Miloslavov
č' 18 1, 90042 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostńedkov preskúmatel'né správnym súdom podl'a
ustanovení Správneho súđneho poriadku (zákon č:.162/Ż015 Z.z.).

Milan Baďanský
starosta obce

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v znysle ustanovenia $ Ż6 zźkona č,.7Il|967 Zb. o správnom konaĺrí V ZÍlorr' _ :skorších
predpisov doručuje neznáľnym účastníkom územného konaĺriaveĄnou vyhláškou avyvesí sapo dobu 15
dní na úradnej tabuli obce Miloslavov a súčasne sa zveĄní na jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoĘ
je dňom doručenia.

Rozhodnutię bolo vyvesené dřla: | 1 ') ĺ}) 
'l 

Roáodnutie bolo zvęsené dňa :

Pečiatka, podpisPečiatka' podpis 
-' ..' :' ] ] _ 1. -',,:'-',:.'.v

^ lv'ilo:lavov,lB1 €)

'eo, 
3o'3ô'ŕ Ji J'ů 3,' jolou'ur' u,

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastnĺkom konania :

l. PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc', a Ing. Juraj Vávrą Hlavná Ż3,900 42 Miloslavov
Ż' Beeli s.r.o', Bojná 3Ż9,956 01 Bojná
3' Znźn"rym aneznámym právnickým osobám afyzickým osobám' ktoých vlasbrícke alebo iné právo

k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu bý rozhodnutím pľiamo
dotknuté.

t

Co: spis stavebný úrad


