
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 90042

Č. i. voo-ł 7 I/2920lŻ02OĺPl V Miloslavove I7 .01.20Ż0

Verejná vyhláška

ROZIJODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný organ štatnej vodnej správy podľa $ 63 vodného zákona a špecialny
stavebný úrad podľa $ 120 zéÄ<ona č,. 50n976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom pońadku v zrení
neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s $ 46 a $ 47 ztl<oĺa č,.7L/l967 Zb. o sprźĺvnom konaní v
zrení neskorších predpisov (správny poriadok) na zźl<ladę žiadosti stavebníka obec Miloslavov, 9m 42
Miloslavov 181

L
dodatočne povol'uje

podľa $ 26 ods. 4 vodného zífl<onav zrení neskorších predpisov a $ 66 stavebného ztl<onav meni
neskorších predpisov,

existujúcu stlavbu: ,,vítaní studňao', s hĺbkou 6 m s použitím na tęchnické účely (automatické zavlažovanię
aľeá'ĺu Materskej školy Miloslavov) predpokladaná spotreba vody cca 900 m3 zarok.

miesto stavby: paľc. č. l/3 a2/1,k. ú. Miloslavov

Vymedzenie účelu vodnej stavby
Účelom vodnej stavby je zavlaźovanie stromov, kríkov a zelených plôch

A/ Na uskutočnenie vodnej stavby sa uľčujú nasledovné podmienky:
1. Prípadné uneny stavby je možné urobiť,len s predchádzajűcim povolením špecialneho stavebného úradu.
2. Na stavbe musia bý'použité vhodné stavebné qýrobky (v zľnysle $ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona v

znení neskorších predpisov).
3. Stavebník je povinný dodrźiavať ustanoveniavyhlašky MZ sR č,.549/Ż007 Z. z.,ktorou saustanovujú

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

4. Dokončęnú sĹavbu możlo lživať lęn na zćů<lade kolaudačného rozlrodnutią o ktoré stavebník poźiada
príslušný stavebný rirad.

5. Ku kolaudacii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa $17, $18 vyhl. MŽP SR č.453/2oo0 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovęnia stavebného zźů<ona.

B/ Všeobecné ustanovenia
Toto rozhodnutie je v zľnysle $ 26 ods. 4 vodného zćkonav nleni nęskorších predpisov súčasne stavebn;ýĺn
povolením.

C/ Majetkovo-pľávne vyspoľiadanie
Stavbabude reďizovanánaparc. č. Il3 aLll,k. ú. Miloslavov vo vlastníctvę stavebníka.
Pľáva a povinnosti vypl;fuajúce z povolenia na osobitré užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s

vlastníctvom majetku, prechadzajú na ďalšieho nadobúdateľatakého majetku, ak bude tento majetok nad'alej
slúžiť úěelu, na ktoý bolo povolenie vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní omtľĺliť orgánu štatnej vodnej
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spľávy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku' s ktorym bolo spojené povolenie na osobitné
užívanie vôd, do đvoch mesiacov odo dňajeho uskutočnenia.

il.
povol'uje

podľa $ 21 ods. 1 písm. b) bodu 1 vodného zákonav znęní neskoľších predpisov

stavebníkovi osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd na pozemku parc. č. I/3 a Ż/1 v katastľálnom
űzemi Miloslavov.

A/ Podmienky povolenia na odber podzemných vôd
1 HodnoĘ povoleného množstva odobratých podzemných vôd:

Do 15 000 m3 za kďendámy rok ďebo do 1250 m3 za mesiac.
2. Povolenie na odbęr podzemných vôd nezaručuje odber dchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej

kvďite.
3. odberateľ je povinný zaberyeěiť męľanie odoberaného množstvavôd, nevyužitelhé množstvo podzemných

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

trvalo udržatelhé vyrržívanie vodných zdĄov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich
/minimalna hladina podzemných vôd/.

5. odberateľ je povinný viesť ęvidenciu o odobeľaných množstvách podzemných vôd (l/ľok).

6. odberateľje povinný dodržiavať povinnosti ustanovené $ 79 vodného zákonav ztení neskorších predpisov
o poplatkoch za odbery podzemných vôd.

7
právoplaürosti tohto rozhodnutia'

8. Pri užívaní vodnej stavbyje potrebné sústavne sledovať ahodnotiťjej vplyv napovrchové vody a
podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.

ľl Ďaxie podmienky
V prípade, že rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd dlhodobo presahuje skutoěnú potrebu
oprávneného' ľesp. dôjde k inej znene podmienok, rozhodujúcich na vydanie tohoto povolenia, je vlastník
tohto povoleniapovinný o tejto skutočnosti písomne upovedomí príslušný organ vodnej štatnej správy, aktoý
následnę začne konanie v súlade s $ 24 vodného zźů<oĺa v zrení neskorších predpisov, vo veci uneny resp.
zrušenia vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd'

odôvodnenie

Stavebník: obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181 doručila listom zo dřla09.0I.2020 podanie vo veci
vydania dodatočného povolenia existujúcej vodnej stavby s názvom ,yÍtaná studňď'na pozemku paĺc. č. C
KN 1/3 aŻll,k. ú. Miloslavov a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd _ odber podzemných vôd.
Dňom podania žiadosti bolo začaté spľávne konanie vo veci vydania povolenia orgánu štatnej vodnej správy
v zľnysle $ 26 ods. 4 zźkonač.364lŻ004 Z. z. o vodách a o znene zźú<ona Slovenskej náľodnej .ady č. 37Ż/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný ztů<on) v zrení neskorších pređpisov (ďalej vodný
zakon) a $ 66 zźů<ona č). 5an976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zfüon) v nlení
neskorších predpisov na dodatočné povolenie existujťlcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na
osobitné užívanie vôd v zrrrysle $ 21 ods. 1 písm. b) bodu č.1 vodného zéů<onav nlęni neskorších predpisov
na odber podzemných vôd.

Účelom vodnej stavby je zásobovanie úžitkovou vodou zelených plôch aĺeálu Materskej školy Miloslavov na
paĺc. č. I/3 aŻll, k. ú. Miloslavov. Existujúca studňa ako zdroj úžitkovej vody bola vybudovaná v roku 2016,
hĺbka studne je 6 m. Predpokladaná ročná spotreba úžitkovej vody je cca 900 m3.

Na zaklade žiadosti stavebníka organ štatnej vodnej spravy a v súlade s ustanovením $ 18 ods. 3 spľávneho
poriadku v zĺreni nęskorších predpisov a $ 73 vodného zćl<ona v zĺięni neskorších predpisov, upovedomil
verejnou vyhlaškou zo dňa 27.09.Ż0I9 známych aj nezrámych úěastníkov konanią a listom dotknuté organy
a dotknuté organizźrcie o zaěati konania vo veci vydania stavebného povolenia na dodatočné povolenie
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existujúcej vodnej stavby - studne a súvisiaceho povolenia na osobitné uživanie vôd' Nakolko boli orgámu
štatnej vodnej správy dobre známe pomery stavęniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre riadne a
spoľahlivé posúdenie stavby, upúštä v zm1'sle $ 6l ods. 2 stavebného zákona od úsheho pojednávania a
miestneho zisťovania. Do podkladov konania bolo moŹré nahliadnuť na Stavebnom úrade obce Miloslavov u
Ing. Pliešovskej.
Správny orgáĺr upozomil účastníkov konanią Že v zmysle $ 73 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších
predpisov sa na námietky, ktoré nebudú oznĺrlené v určenej lehote neprihliadne. Správny orgán rovnako
upozomil aj dotknuté orgány, že podl'a $ 61 ods. 6 stavebného zákonav zneni neskoršíclr predpisov sú povinné
oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktoĘ môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
niektoý z orgánov štatnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predizi špecialny stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuĘ orgáĺr v určenej alebo predlženej lehote neoznáľni svoje
stanovisko k povol'ovanej sĹavbe, má sa zato,źe so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
apnložené doklady vzrnysle ustanovení $$ 58-65 stavębného zakona, pričom zistil,že povolením stavby
nebudú ohľozené veĘné zźnjmy, ani ohrozené prava aprávom chránené záujmy ostatných účastníkov
stavebného konania'

Na zaklade horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako mie ýľoková časť tohto
ľozhodnutia.

Poučenie :

Podľa $ 53 a nasl. zákona č,. 7I/1967 Zb. o sprźlvnom konaĺrí (spľávny pońadok) v zrrení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podat'odvolanie (riadny opravný prostriedok), ato v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunaj šiu obec - obecný úrad obec Miloslavov' č. 1 s l '
9004Ż Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostľiedkov preskúmatel'né správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zćů<on č;. 162lŻ015 Z.z.).

Milan Baďanský
starosta obce

Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia $ Ż6 zćú<onač).7111967 Zb. o správnom konaní v nleni neskorších
predpisov doručuje nemálnym účastníkom územného konania veĘnou lyhlaškou a v1.vesí sa po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Miloslavov asričasne sa zveĘní na jej rvebovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa : ,xÝ 1 goŁa Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka' podpis

Obec ir,i -

Pečiatka, podpis

lvlilcsl:r'.'. .

90042ľ''4ilo,'
lČo: oo 3O4 C 1B !'l (.:

Rozhodnutie sa doľučí veľejnou vyhláškou účastnftom konania :

l. Účastníkom konaĺlia veĘnou łyhlaškou.
2. Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
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Co: spis stavebný úrad


