
 
 odbor starostlivosti o životné prostredie 

 oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 
 

OU-TT-OSZP3-2019/001503/ŠVS/Mg                                                         Trnava, 25.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

R o z h o d n u t i e  
(Verejná vyhláška) 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ  

ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. 

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia          

§ 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona                    

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona                       

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,správny poriadok“)  
 

v y d á v a 

stavebníkovi:  Ing. Dušanovi Gažovi, 919 65  Horná Krupá 152, nar. dňa 23.08.1982 

 

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

 

„Koreňová čistiareň odpadovej vody“ 
 

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona na pozemku s parc.            

č. 244/1 a 244/2 v  k. ú. Horná Krupá v rámci hlavnej stavby: Rodinný dom. 

 

Na predmetnú stavbu vydala Obec Horná Krupá rozhodnutie o umiestnení stavby pod 

č. Výst.HKR-2/2018/Bá-65 zo dňa 18.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.11.2018. 

 

Popis vodnej stavby: 

Pre čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu je navrhovaná koreňová čistiareň 

odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané navrhovaným 

kanalizačným potrubím z PVC D 125 dĺžky cca 49 m do septika o obj. 3 m
3
, ďalej potrubím 

PVC D 110 do vertikálneho a horizontálneho koreňového filtra (25 m
2
) a následne potrubím 

PVC DN 75 do recipientu Krupský potok. Horizontálny koreňový filter je nádrž vyplnená 
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štrkom a izolovaná fóliou. Výška filtra je 60 cm, hladina vody je cca 5 cm pod úrovňou štrku. 

Je osadená vlhkomilnými rastlinami. 

 

Podmienky rozhodnutia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty: 

- kanalizácia PVC DN 125 – dĺžka cca 49 m (z RD do septika) 

- septik – 1 ks, obj. 3 m
3
 

- kanalizácia PVC DN 110 – dĺžka cca 4 m (zo septika do koreňového filtra) 

- horizontálny koreňový filter – nadzemná nádrž 25 m
2 

rozmerov 12 x 3,5 x 0,6 m,                 

9 ks rastlín/m
2
   

- kanalizácia PVC DN 75 – dĺžka 10 m (z koreňového filtra do výustného objektu) 

- kontrolná šachta – z PVC DN 400 – 1 ks 

- výustný objekt  

 

2. Domová čistiareň odpadových vôd sa v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povoľuje ako 

dočasná stavba. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná 

kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd toto povolenie 

predlžovať nebude. 

3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia nebude stavba začatá.         

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie ,,Koreňová čistiareň 

odpadových vôd“, ktorú vypracoval Ing. Rastislav Kohút (č. oprávnenia 5299*I2). 

5. Horizontálny koreňový filter situovať v súlade s § 49 ods. 2 vodného zákona, t.j. 

pozemky do 10 m od brehovej čiary ponechať prístupné pre výkon správy 

vodohospodársky významného vodného toku.  

6. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu. 

7. Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd. 

8. Stavba musí byť umiestnená od okolitých prípadných studní v minimálnej vzdialenosti     

12 m. 

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení. 

10. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona o všeobecných technických 

požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 

11. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 

prístup na stavenisko a na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

13. Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych 

sietí. 

14. Stavebník pred ukončením stavby požiada o vydanie užívacieho povolenia v zmysle § 26 

ods. 3 vodného zákona. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: 

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, 

- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia, 

- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, 

- súhlas obce na uvedenie malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky, 

- prevádzkový poriadok ČOV. 

15. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.  
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16. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou 

dokladovej časti: 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., č. CS SVP OZ PN 6002/2017/5 a č.                                   

CZ 28521/27262/230/2017 zo dňa 18.09.2017  

- V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a STN 75 2102 je stanovená šírka 

pobrežného pozemku ochranného pásma pri vodohospodársky významnom vodnom toku 

Krupský v rozsahu do 10 m od brehovej čiary vodného toku a v zmysle STN 752102 

Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo v šírke min. 6 m od brehovej čiary. 

Ochranné pásmo slúži pri výkone správy a pri protipovodňovej ochrane. V ochrannom 

pásme nie je prípustná výstavba inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich 

prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď. Ochranné 

pásmo žiadame dodržať (v PD je vzdialenosť 5,0 m). 

- Vzhľadom na vysoké znečistenie vodného toku, žiadame na odtoku sledovať a limitovať: 

- BSK5  p 20 mg/l 

- Kontrolu odporúčame v prvom roku prevádzky s početnosťou 2 x za rok, pri splnení 

limitnej hodnoty na odtoku je možné početnosť znížiť na 1 x za rok, vzorka typ ,,a“. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., č. CS SVP OZ PN 6002/2017/3 a č.                                   

CZ 26622/26002/230/2017 zo dňa 15.08.2017  

- V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a STN 75 2102 je stanovená šírka 

pobrežného pozemku ochranného pásma pri vodohospodársky významnom vodnom toku 

Krupský v rozsahu do 10 m od brehovej čiary vodného toku a v zmysle STN 752102 

Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo v šírke min. 6 m od brehovej čiary. 

Ochranné pásmo slúži pri výkone správy a pri protipovodňovej ochrane. V ochrannom 

pásme nie je prípustná výstavba inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich 

prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.  

- Výustný objekt do toku Krupský v rkm 23,800 požadujeme realizovať v súlade s STN 

751202 tak, aby os výustného objektu s prúdnicou toku zvierala 45 – 60˚ uhol a žiadna 

jeho časť nezasahovala do prietočného profilu. Svah a dno toku v mieste vyústenia 

opevniť dlažbou z lomového kameňa do betónu v šírke min. 1,0 m od osi výuste na 

obidve strany. 

- Po vybudovaní výustného objektu je potrebné vyústenie zamerať a PD skutočného 

vyhotovenia v digitálnej forme odovzdať správcovi toku najneskôr pri kolaudačnom 

konaní. 

- Upozorňujeme Vás, že v zmysle §47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vlastník stavby 

v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú 

bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo 

vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku. 

- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ vykonávať v zmysle § 47 a § 53 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené 

účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych situáciách. 

- Po vybudovaní verejnej kanalizácie vykoná stavebník napojenie na verejnú kanalizáciu 

a ukončí prevádzku DČOV. 

- Začiatok prác v dotyku s vodným tokom žiadame vopred oznámiť na Správu povodia 

dolného Váhu Šaľa, ú.k. Trnava, t.č. 033/5536027, 0903/460 617. 
 

Obec Horná Krupá, č. Výst.HKR-46/2017/Me-50 zo dňa 16.11.2017  

- Dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 

stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v Prílohe č. 3, časť II., bod 4 
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vyhlášky MŽP SR č. 410/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší. 

- Pri zmene stavby, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania MZZO je 

potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu (§ 17 ods. 1 písm. a) na 

vykonanie tejto zmeny (§27 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší). 

- Prevádzkovateľ stavby MZZO je pred uvedením do prevádzky povinný požiadať obec 

o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do prevádzky. V žiadosti o uvedenie do prevádzky 

je potrebné uviesť presný typ osadeného spaľovacieho zariadenia aj v prípade, ak ku 

zmene neprišlo. 

 

 II. povolenie  na osobitné užívanie vôd 

 
v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd z koreňovej 

čistiarne odpadových vôd do Krupského potoka. 

Podmienky povolenia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd z koreňovej čistiarne odpadových 

vôd do Krupského potoka novou výusťou v rkm 23,800 na parcele č. 449/1, k. ú. Horná 

Krupá. 
 

2. Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd: 

Qmax = 0,9 m³.deň
-1

               Qmax = 328,5 m³.rok
-1 

 

3. Povolené limitné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia vypúšťaných 

odpadových vôd: 

Biochemická spotreba kyslíka – BSK5:  20 mg.l
-1

  

4. Metóda stanovenia ukazovateľa BSK5: Stanovenie kyslíka pred a po päťdňovej inkubácii 

v tme pri 20 °C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie podľa STN 

EN 1899-1, stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.  

5. Povolené hodnoty znečistenia sledovať v bodových vzorkách odoberaných na 

vyústnom objekte.  

6. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo 

podzemných vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom. 

7. Pri odoberaní a vyhodnocovaní vzoriek riadiť sa nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

8. Odbery vzoriek vykonávať 2x ročne a výsledky rozborov vyčistených odpadových vôd 

predkladať jedenkrát ročne tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme. 

9. Povolenie má platnosť 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na koreňovú čistiareň odpadových vôd. 

10. Dva mesiace pred uplynutím platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd požiadať OÚ – 

ŠVS o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených 

odpadových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd do vodného toku. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebník Ing. Dušan Gažo, 919 65  Horná Krupá 152 požiadal dňa 06.11.2017 tunajší 

orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona na 
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uskutočnenie vodnej stavby „Koreňová čistiareň odpadových vôd“ a o povolenie na osobitné 

užívanie vôd.  
 

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady OÚ  ŠVS rozhodnutím                   

č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 správne konanie prerušil a 

žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 vyzval, aby 

v určenom termíne odstránil nedostatky stavby a doplnil chýbajúce doklady. Dňa 11.01.2019 

boli vyššie uvedené nedostatky odstránené. 
 

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala všetky potrebné podklady pre vydanie 

vodoprávneho povolenia, OÚ ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/033475/ŠVS/Mg 

dňa 11.12.2017 správne konanie prerušil a žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-

2017/033475/ŠVS/Mg zo dňa 11.12.2017 vyzval, aby svoje podanie doplnil. Dňa 18.01.2019 

žiadateľ chýbajúce podklady doplnil. 
 

OÚ  ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením             

č. OU-TT-OSZP3-2019/001503/ŠVS/Mg zo dňa 21.01.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho 

konania, pretože žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.   
 

 

Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady: 

- projektová dokumentácia 3 x, 

- vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, 

- rozhodnutie o umiestnení stavby č. Obec Horná Krupá rozhodnutie o umiestnení stavby 

pod č. Výst.HKR-2/2018/Bá-65 zo dňa 18.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.11.2018, 

- súhlasné stanovisko obce Horná Krupá č. 74-1/2017 zo dňa 25.07.2017, 

- súhlas na povolenie stavby MZZO č. Výst.HKR-46/2017/Me-50 zo dňa 16.11.2017. 
 

 Správny poplatok vo výške 30,- €, ktorý bol uhradený prevodom na účet v banke 

v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona  č. 465/2008 Z.z. ktorým 

sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením 

meny euro v Slovenskej republike. 

 Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona  od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán 

štátnej vodnej správy preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 Po uplynutí 15-dňovej lehoty je potrebné požiadať na OÚ ŠVS o potvrdenie 

právoplatnosti rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 

stavebného  zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa 

pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej 

vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu. 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto 
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rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

              

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                         ............................................ 

                      vyvesené dňa                                                                     zvesené dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa 

1. Ing. Dušan Gažo, 919 65  Horná Krupá 152  

2. Projektant: Ing. Rastislav Kohút, Kohút PRO, s.r.o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske 

Rudno 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku                    

č. 3/834, 921 80  Piešťany 

4. Obec Horná Krupá, Obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186 

5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa dolného Váhu, Dolná 16,     

927 00 Šaľa 

6. Pavlína Gažová, 919 65 Horná Krupá 152 

7. Eva Hladová, Západní předměstí 865, 349 01  Stříbro, ČR 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava 

9. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

10. OÚ ŠVS – k spisu  


