
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 90042

j. voD-945 2/ 4650/2019 ĺPl. V Miloslavove 08.0 1.2020

Veľejná vyhláška

ROZIJiODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný organ štatnej vodnej spravy podľa $ 63 vodného ztú<ona a špeciálny
stavebný úrad podľa $ 120 ztkona č'. 50/1976 Zb. o úzęmnom plánovaní a stavebnom poriadku v anení
neskorších predpisov (stavebný ztú<on), v súlade s $ 46 a $ 47 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (správny poriadok) na ztlkl.aÄe žiadosti stavebníka Pavel Pľocházkao Alžbetin
Dvor Ż264,900 42 Miloslavov a Miroslava Pľocházková, Alžbetin Dvoľ 226419oo 4Ż Miloslavov

t.

dodatočne povol'uje
podľa $ 26 ods. 4 vodného ztů<onav nlęnineskorších predpisov a $ 66 stavebného zźkonav meni

nęskorších pľedpisov,

existujúcu stavbu: ,vÍtaná studňa sčeľpadlomJ' s hĺbkou 12 m, pľedpokladaná ročná spotrebaúžitkovej
vody je cca 10 m3 vody podl'ameteorolgickej situácie

miesto stavby: paľc. č. 4691529, k. ú. Miloslavov

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

Á/ Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1' Prípadné zneny stavby je možné urobiť,len s predchádzajűcím povolením špecialneho stavebného úradu.
2' Na stavbe musia bý použité vhodné stavebné ýrobky (v zĺrysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona

v aení neskorších predpisov).
3. Stavebník je povinný dodĺźiavať ustanovenia vyhlašky Mz sR č,. 54912007 Z. z.,ktorou sa ustanovujú

podľobnosti o prípustných hodnotach hluku' infrazvuku a vibracií o požiadavkách na ich objehivizaciu
v životnom pľostredí.

4. Dokončenú stavbu možno lźivať len na zźú<lade kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebnlk poźiaÄa
príslušný stavebný úrad.

5. Ku kolaudacii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa $17, $18 vyhl. MŽP SR č.453/2000 z.
z., ktorou sa vykonávajú nięktoré ustanovenia stavebného ztkona.

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto roďlodnutie je v znysle $ 26 ods. 4 vodného zákonav meni neskorších predpisov súčasne stavebným
povolením.

C/ Majetkovo-p rávne vysporiadanie
Stavbaje ręalizovanána paÍc. č,. 469/529, k. ú. Miloslavov vo vlastníctve stavebníka.
Práva a povinnosti vypl;fuajúce z povolenia na osobitré užívanię vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s

vlastníctvom majetku' prechádzajű na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok nad'alej
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slúžiť účelu, na ktory bolo povolenie vydané. Ďatšĺ nadobúdatelia sú povinní omámiť oľgáĺru štatnej vodnej

správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktoým bolo spojené povolenie na osobitné

užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňajeho uskutočnenia.

il.
povol'uje

podľa $ 21 ods' 1 písm. b) bodu 1 vodného zźil<onav meni neskorších predpisov

stavebníkovi osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd na pozemku parc. č. 4691529 v katastnĺlnom

űzęmi Miloslavov.

AJ Podmienky povolenia na odbeľ podzemných vôd
1. HodnoĘ povoleného množstva odobľaqých podzemných vôd:

Do 15 000 m3 za kďendámy ľok alebo do 1250 m3 za mesiac.
2. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber qýchto vôd v povolenom množstve ani v potľebnej

kvalite.
3. odberateľ je povinný zaberyećiť meranie odoberaĺrého množstva vôd, nevyužiteľné množstvo

podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodárenského zďĄa.
4. Pri odbere podzemných vôd je nevyhnutné zaphovať takú hladinu podzemnej vody, ktorá ešte umożiuje

trvďo udržatęľné vyrržívanie vodných zdĄov a riadnu funkciu vodných útvaľov s nimi súvisiacich
/minimalna hladina podzemných vôđ/.

5. odberateľ je povinný viesť evidenciu o odoberaných množstvách podzemných vôd (l/rok).

6. odberatęľ je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené $ 79 vodného zékona v meni neskorších
predpisov o poplatkoch zaodbery podzemných vôd.

7. Časová platnosť povolęnia na osobitné užívanie vôd ie na dobu l0 rokov odo dňa nadobudnutia
pravoplatnosti tohoto ľozhodnutia'

8. Pri užívaní vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vpl}Ą/ na povrchové vody a

podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a kr{iny.

B/ Ďalšie podmienky
V prípade, že ĺozsah vydaného povolenia na ośobitné užívanię vôd dlhodobo presahuje skutočnú potrebu

oprávneného' ręSp. dôjde k inej znene podmienok, roáodujúcich na vyđanie tohoto povolenia, je vlastník
tohto povolenia povinný o tejto skutoěnosti písomne upoveđomí pľíslušný orgiĺn vodnej štatnej správy, a
ktoý nasledne zašne konarrie v súlade s $ 24 vodného ztkona v zrení neskorších predpisov, vo veci Zneny
resp. zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd.

odôvodnenie:

Stavebník: Pavel Prochánka, Alžbetin Dvor 2Ż64, 900 42 Miloslavov a Miľoslava Procházková,
Alžbetin Dvoľ 2Ż64, 9o0 42 Miloslavov
doručil listom zo dňa 25.1I.2019 podanie vo veci vydania dodatočného povolenia existujúcej vodnej stavby
s nŁvom ,yitaná studňa s čerpadlom" na pozemku paľc. č. C KN 4691529, k. ú. Miloslavov a súvisiaceho
povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bol'o zašaIé správne

konanie vo veci vydania povolenia oľgánu štatnej vodnej spravy v znysle $ 26 ods. 4 ztkona č'.36412004 Z.

z. o vodách a o zÍnene zákona Slovenskej náľodnej rady č. 372/1990 Zb. o priesľupkoch v zrení neskorších
pređpisov (vodný zákon) v nleni neskorších predpisov (ďalej vodný zakon) a $ 66 zákona č,. 50ĺ1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zći<on) v meni neskorších pľedpisov na dodatočné
povolenie existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v znysle $ 21

ods. l písm. b) bodu č.1 vodného zákonav nlęni neskorších predpisov na odber podzemných vôđ.

Na zaklade žiadosti stavebníka organ štatnej vodnej správy a v súlade s ustanovęním $ 18 ods. 3 spľávneho
poriadku v znęni neskoľších predpisov a $ 73 vodného zákona v zrení neskorších predpisov, upovedomil
verejnou vyhlaškou zo dńa 06.lŻ.Ż019 mámych aj neznáľnych účastníkov konania o zaěati konania vo veci
vydania stavebného povolenia na dodatočné povolenie existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho
povolenia na osobitné užívanie vôd. Nakolko boli orgáĺru štatnej vodnej spráwy dobre znáľne pomęry

staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie stavby, upúšt'a v zĺrysle
$ 61 ods. 2 süavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zistbvania' Do podkladov konania bolo
możlé nahliadnuť na Stavebnom úradę obce Miloslavov u Ing. Pliešovskej.

,,



Správny orgán upozomil ťlčastníkov konanią že v zmysle $ 73 ods' 5 vodného zákona v nrcni neskorších
predpisov sa na námietky, ktoré nebudú oznámęné v určenej lehote nepľihliadne. Správny orgĺíĺl rovnako
upozomil aj dotknuté orgáĺry, že podľa $ 61 ods. 6 stavebného zákona v zneni neskorších pľedpisov sú
povinné oznámiť svoje staĺlovisko v ľovnakej lehote, v ktoĄ môžu uplatnit' svoje námietky účastníci
konania. Ak niektoý z orgínov štatnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺzi špeciatny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgźn v určenej ďebo pľedlženej
lehote neoznáľni svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí. Správny poplatok podľa ztń<ona č,. l45/l995 Z.z' o správnych poplatkoch v
mení neskoľších predpisov vo qýške 30,00 € bol zaplatený pri podaní žiadosti.
Námietky účastníkov konania neboli vmesené. V stiavebnonr konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
a priložené doklady v zrnysle ustanovení $$ 58-65 stavebného zákona, pričonr ziý1l, źe povolením stavby
nebudú ohrozené veĘné záujmy, ani ohľozené práva aprávom chriínené zźnjmy ostatných účastníkov
stavebného konania.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak' ako mie qýroková časť tohto
rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa $ 53 anasl. zákonač:.7111967 Zb. o spravnom konaní (spravny pońadok) v zneni neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opľavný prostriedok), a to v lehote 15

dní odo dňa doručenia rozhodnutia' odvolanie sa podáva natunajšiu obec - obecný úrad obec Miloslavov,
č. l8l, 90042 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pľeskťlmateľné správnym súdom podl'a
ustanovęní Správneho súdneho poriadku (zákon č:.16ŻlŻ015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starosta obce

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zrnysle ustanovenia $ 26 zźkona č,.7111967 Zb. o správnom konar'^ ĺeskorších
predpisov doručuje neznáĺnym účastníkom územného konaniaveĄnou vyhlaškou avyvesĺ s._ podobu 15

dní na úradnej tabuli obce Miloslavov a súčasne sa zveĘní na jej rvebovom sídle. Posledný deň tejto lehoĘ
je dňom doručenia'

Rozhodnutie bolo wvęsęné dňa'C). l laJo Rozlrodnutie bolo zvesené dňa:

Pečiatka, podpis Pečiatką podpis

O--- ^YrrIvoIíLYl'v
l,4iloslavov 181 @

lOC'12i.4iloslavov
' ''.: ĺ]ĺl -i].', 94B DlĆ:2020662182

Rozhodnutie sa doručí veľejnou vyhláškou účastníkom konania :

1. Pavel Pľochtyka, Alźbetin Dvor ŻŻ64,900 42 Miloslavov
2. Miroslava ProcházkovĄ Alžbetin Dvor 2Ż64,9o0 42 Miloslavov
3 . Zníľľlym a neanámym právnicĘiłn osobám a Íyzickým osobám, ktorych vlastrícke alebo iné právo

k pozemkom alebo stavbáľn, ako aj suseđným pozemkom a stavbáľn môžu byt rozhodnutím priamo
dotknuté.
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Co: spis stavebný úrad


