
OBEC MILOSLAVOV
Mĺloslavov 181. 90042

j. VoD-945 l/4396/2019ĺPL V Miloslavove 08.01.2020

Veľejná vyhláška

ROZIJiODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný orgtn štatnej vodnej správy poďa $ 63 vodného zákona a špecialny
stavebný úrad podľa $ 120 zćkona č,. 50n976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v mení
neskorších predpisov (stavebný zĺákon), v súlade s $ 46 a $ 47 zěl<ona č;. 7I/1967 Zb. o spravnom konaní v
znení neskorších pľedpisov (spravny poriadok) na zaklade žiadosti stavebníka Ing.aľch.Ľudovít Ulehlao
Alžbetin Dvoľ 1063o 9o0 42 Miloslavov

t.

dodatočne povol'uje
podľa $ 26 ods. 4 vodného zćl<onav meni neskorších predpisov a $ 66 stavebného zźú<onav męĺí

neskorších predpisov'

existujúcu stavbu: ,,vÍtaná studňa sčeľpadlom!'typu Marina LAM 198 s hĺbkou 6 m apriemerom 100

mm, vek stavby približne 15 rokov' predpokladaná ročná spotreba úžitkovej vody je cca40 m3 vody podľa
meteorolgickej situacie

miesto stavby: paľc. č. 183ĺ34, k. ú. Miloslavov

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

AJ Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Pľípadné unęny stavby je moäré urobiť,len s predcháAzajűcim povolením špeciálneho stavebného úradu.
2. Na stavbe musia byť použité vhodné stavebné ýrobky (v zrrysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona

v meni neskorších predpisov).
3. Stavebník je povinný dodrźiavať ustanovęniavyhlašky Mz SR č,.54912007 Z. z.,l<torou saustanovujú

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

4. Dokončenú stavbu moäro uživať len na zél<lade kolaudačného roźrodnutia, o ktoré stavebník požiada
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 nięktoľé ustanovenia stavebného zźkona'

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto rozlrodnutieje v zľnysle $ 26 ods. 4 vodného zźú<onav znení neskorších predpisov súčasnę stavebným
povolením.

C/ Majetkovo-pľávne vyspoľiadanie
Stavba je realizovaná na paÍc. ě. 183/34, k. ú' Miloslavov vo vlastníctve stavebníka.



Prtxa apovinnosti vypl1ivajrice z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s

vlasÍríctvom majetku, pre cháAzajű na ďďšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok nad alej

slúžiť účęlu, na ktory bolo povolenie vydané. Ďďsĺ nadobúdatelia sú povinní omámiť orgáĺru štatnej vodnej

správy, že došlo k piechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktoqým bolo spojené povolenie na osobitné

užívanię vôd, do dvoch mesiacov odo dňajeho uskutočnenia.

II.
povol'uje

podľa $ 21 ods. 1 písm. b) bodu 1 vodného zźi<onav anení neskoľších predpisov

stavebníkovi osobitné užívanie vôd _ odber podzemných vôd na pozemku paľc. č. 183ĺ34 v katastrá{nom

űzemi Miloslavov.

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

Do 15 000 m3 za kalendámy rok alebo do 1250 m3 za mesiac.

2. Povolenie na odber podzemných vôd nezaĺučuje odber qýchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej

kvalite.
3. odberateľ je povinný zaberyečiť meranie odoberaného množstva vôd, nequžitelné množstvo

podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodárenského zdĄa.
4. Pń odbeľe podzemných vôd je nevyhnutné zachovať takú hladinu podzemnej vody' ktoľá ešte umožňuje

trvďo udrźateľné vyrržívanie vodných zdľojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich

/minimalna hladina podzemných vôđ/.

5' odberateľ je povinný vięsť evidenciu o odoberaných množstvách podzemných vôd (ľrok).

6. odberatęf je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené $ 79 vodného zákona v nleni neskorších

predpisov o poplatkoch za odbery podzemných vôd.
7. ćasóvá platlroiť povolenia na osobitné užívanie vôd je na dobu l0 rokov odo dňa nadobudnutia

nrávoolatnosti tohoto rozhodnutia.
8. Pri užĺvaní vodnej stavbyje potrebné sústavne sledovať a hodnotiťjej vplyv na povrchové vody a

podzemné vody aprihliailať naochranu prírody akrajiny.

B/ ĎaBie podmienky
V prípade, že rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd dlhodobo presahuję skutočnú potrebu

opiávneného' resp. dôjde k inej zĺrene podmienok, ľozhodujúcich na vydanie tohoto povolenią je vlastník

tóhto povolenia povinný o tejto skutočnosti písomne upovedomí príslušný orgáĺr vodnej štatnej správy, a

ktoqŕ nasleane 
"áč''e 

konanie v súlade s $ 24 vodného zákonav meni neskorších predpisov, vo veci Zneny
resp' zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd.

odôvodnenie:

Stavebník: Ing.arch.Ľudovít Ulehla, Alžbetin Dvor 1063, 900 42 Miloslavov

doručil listom zo dňa ŻI.rc.ŻOIg podanie vo vęci vydania dodatočného povolenia existujúcej vodnej stavby

s nŁvom ,yitaná studňa s čerpadlom" napozemku paľc. č. C KN I83l34, k. ú. Miloslavov a súvisiaceho

povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne

Ĺonanie vo veci vydania povolenia orgáĺru štatnej vodnej správy v zľrrysle $ 26 ods. 4 zźl<ona č,.364ĺ2004 Z.

z. o vodénh a o ztnene ztkona Slovenskej národnej rady č. 37Żĺ1990 Zb. o pńestupkoch v zrrení neskorších

predpisov (vodný zfüon) v meni neskorších predpisov (ďalej vodný zakon) a $ 66 zákona č,. 50ĺ1976 Zb. o

ú".1nrro- planovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zrení neskorších predpisov na dodatoěné

povolenie é*stujĺcej vodnej süavby - sfudne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanię vôd v zrrysle $ 21

ôd.. t pĺ'-. b) bodu ě.l vodného zźkonav zrení neskoľších predpisov na odber podzemných vôd.

Na zakladę žiadosti stavebníka organ štatnej vodnej správy a v súlade s ustanovením $ l8 ods' 3 správneho

poriadku v zrení nęskorších predpisov a $ 73 vodného ztú<ona v zrení neskoľších predpisov, upovedomil

veĘnou vyhlaškou zo día 06.12.Ż019 mámych aj neznámych účastníkov konaĺria o začati konania vo vęci

vydania stavebného povolenia na dodatočné povolenie existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho

povolenia na osobitré užívanie vôd. Nakol'ko boli orgánu štatnej vođnej spravy dobre zráľne pomęry

staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre ńadne a spoľahtivé posúdenie stavby, upúštä v zmysle
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$ 61 ods. 2 stavebného zákonaod ústneho pojednávania a miestneho zistbvania. Do podkladov konaniabolo
možné nahliadnuť na Stavebnom úrade obce Miloslavov u Ing' Pliešovskej.
Správny orgáľr upozornil účastníkov konaĺrią že v zrrysle $ 73 ods' 5 vodného zákona v meni neskorších
predpisov sa na nŕłmietky, kÍoré nebudú oznámené v určenej lehote neprihliadne. Správny orgián rovnako
upozornil aj dotknuté orgáĺry' že podľa $ 61 ods.6 stavebného zákonav meni neskorších pľedpisov sú
povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktoľej môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konania. Ak niektoý z orgźnov štatnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži špecialny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuqý orgáĺr v určenej alebo predlženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním
sledovarrých záujmov súhlasí. Správny poplatok podl'a zákona č. I45lI995 Z.z. o správnych poplatkoch v
zrení neskorších predpisov vo vyške 30,00 €bol zaplatsný pri podaní žiadosti.
Námietky účastníkov konania neboli vmesené. V stiavębnom konaĺrí stavebný úrad preskúmal žiadosť
apriložené doklady vzmysle ustanovení $$ 58-65 stavebného zákona, pričom ziýil,že povolením stavby
nebudú ohrozené veĘné zźlujmy, aĺri ohrozené pľáva aprávom chránené zźtujmy ostatných účastníkov
stavebného konania'

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

Poučenie

Podľa $ 53 a nasl. zákonaě.7IlL967 Zb. o spralłlom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15

dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad obec Miloslavov,
č. 181, 90042 Miloslavov.
Roáodnutie je po vyčerpaní ńadnych opravných prostńedkov pľeskúmatelhé spľávnym súdom podľa
ustanovení Správneho sťldneho poriadku (zźil<on č,. 16212015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starosta obce

Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v znysle ustanovenia $ 26 ztú<ona č,.7111967 Zb. o sprárłrom konani v . .reskorších
pľedpisov doručuje neznáľnym účastníkom ťlzemného konania veĘnou vyhlaškou a vyvesí sa po dobu 15

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

Rozhodnutie bolo vyvesené dńa :'i l 2Í'Zo Rozlrodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Obec Mil-"'''
Milosl;vov 'l Ĺ]'l

90042Miloslavc' I

lČo: oo 3o4 94B DlČ: 2C20i'':: i

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastnikom konania :

1. Ing.arch.Ľudovít Ulehla, Alžbetin Dvor l063, 9o0 4Ż Miloslavov
Ż. Znĺmym a nezráľnym pľávnickým osobám aĘzickým osobám, ltoých vlastnícke ďebo iné právo

k pozemkom alebo stavbáľn, ako aj susedným pozemkom a stavbárn môžu bý rozhodnutím priamo
dotknuté.

J

Co: spis stavebný úrad


