
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vaša žiadosť zo dňa 
21.09.2020

Naše číslo
VOD-
5545/11425/2020/BM

Vybavuje / linka 
Ing. Boháčová 
0917 700 524

V Miloslavove 
27.01.2021

Vec : Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník: Ing. Vladimír Kulla, Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava, Ing. Anna Kultová, 
Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava, Ing. Vladimíra Kullová, Gercenova 3522/8A, 851 01 
Bratislava, Ing. Ivana Vagaská, Dostojevského rad 2547/13,811 06 Bratislava dňa 21.09.2020 
podľa ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) požiadal obec Miloslavov o vydanie 
dodatočného stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona a o povolenie na osobitné užívanie 
vôd podľa §21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Obec Miloslavov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 vodného zákona a 
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

oznamuje začatie vodoprávneho konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania

na dodatočné povolenie vodnej stavby „ vŕtaná studňa“ s čerpadlom, rok výstavby 2000 s hĺbkou 
studne 5,0 m a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s účelom zavlažovania zelených 
plôch podľa § 26 a § 21 vodného zákona na pozemku parcela č. 179/28 k. ú. Miloslavov, podľa 
L V č. 870. Predpokladaná ročná spotreba úžitkovej vody je cca 30 m3 vody podľa meteorologickej 
situácie.

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Do podkladov možno nahliadnuť na stavebnom úrade Obce Miloslavov, počas stránkových dní 
v pondelok a v stredu od 8.00 - 16.45 hod., s obednou prestávkou od 12.00 - 13.00.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté 
organizácie. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený 
so začatím vodoprávneho konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak niektorý z 
dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 



lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Obec Miloslavov 
Radničné námestie 181/1 (g 
900 42 Miloslavov 'v"

S
IČO: 00 304 948 DIČ: 20206621,

Milan Ba ď anský 
starosta obce

Verejná vyhláška

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania sa v zmysle § 36 ods. 4 stavebného
zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Obce Miloslavov. Súčasne sa zverejní na webovom sídle obce Miloslavov podľa § 26 ods. 
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber 
podzemnej vody verejnou vyhláškou:

Oznámenie bolo vyvesené dňa : {£) ■£ - ^2.^ Oznámenie bolo zvesené dňa :
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Obec Milo
Radničné náme
900 42 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

Oznámenie sa doručí:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Ing. Vladimír Kulla, Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava,
3. Ing. Anna Kullová, Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava,
4. Ing. Vladimíra Kullová, Gercenova 3522/8A, 851 01 Bratislava,
5. Ing. Ivana Vagaská, Dostojevského rad 2547/13, 811 06 Bratislava

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec

CO: Stavebný úrad - spis

2


