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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/016964-004

Vybavuje

20. 07. 2020

ROZHODNUTIE
Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, kolaudačné

rozhodnutie a povolenie na osobitné užívanie vôd (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Popis konania / Účastníci konania
Ing. Ondrej Chlebo, PhD, Beňadická 1, 851 06 Bratislava

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ - ŠVS“) 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 a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 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 ako 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. Ondrej Chlebo, PhD, Beňadická 1, 851 06 Bratislava, nar. dňa 30.12.1986

I. DODATOČNÉ POVOLENIE NA USKUTOČNENIE VODNEJ STAVBY

„Domová čistiareň odpadových vôd“

v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a § 88a ods. 4 stavebného zákona. Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch s
parc. č. 190/1, 190/2 a 423/1 v katastrálnom území Buková.

Popis stavby:
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z existujúceho rodinného domu (súp. č. 265) je riešené prostredníctvom
domovej čistiarne odpadových vôd typ Ekoprogres EČ6 SBR-2, odkiaľ budú prečistené odpadové vody odvádzané
potrubím z PP DN 150 dĺžky 55 m do miestneho potoka novým výustným objektom.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:
- kanalizačné potrubie PP DN 150 dĺžky 3,0 m (z RD do ČOV)
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- čistiareň odpadových vôd typ – Ekoprogres EČ6 SBR-2
- kanalizačné potrubie PP DN 150 dĺžky 55,0 m (z ČOV do výustného objektu)
- 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 toto
povolenie predlžovať nebude.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Juraj Knapp v
máji 2019.

II. POVOLENIE NA UŽÍVANIE VODNEJ STAVBY

„Domová čistiareň odpadových vôd“

v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona a § 76, § 81 a § 82 stavebného zákona.
Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch s parc. č.: 190/1, 190/2 a 423/1 v katastrálnom území Buková.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné stavebné objekty:
- kanalizačné potrubie PP DN 150 dĺžky 3,0 m (z RD do ČOV)
- čistiareň odpadových vôd typ – Ekoprogres EČ6 SBR-2
- kanalizačné potrubie PP DN 150 dĺžky 55,0 m (z ČOV do výustného objektu)
- výustný objekt

2. Účel stavby: čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu.
3. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
5. Užívateľ a vlastník vodnej stavby zabezpečí pravidelnú údržbu a revíziu zariadenia a odborné prevádzkovanie.

III. POVOLENIE NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VȎD

v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z domovej čistiarne
odpadových vôd typu Ekoprogres EČ6 SBR-2 do miestneho potoka.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd typu Ekoprogres
EČ6 SBR-2 na parcele č. 423/1 v katastrálnom území Buková do miestneho potoka novým výustným objektom.

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 jedenkrát ročne a výsledky rozborov vyčistených odpadových vôd predkladať
jedenkrát ročne tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme.
9. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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10. O predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd treba požiadať tunajší úrad aspoň dva mesiace pred
skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky,
za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona. V prípade, že bude v obci vybudovaná a
uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, na ktorú sa bude môcť stavebník napojiť, po skončení platnosti povolenia
na osobitné užívanie vôd sa toto povolenie predlžovať nebude (§ 36 ods. 4 vodného zákona).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Odôvodnenie
Dňa 02.03.2020 podal stavebník Ing. Ondrej Chlebo, PhD, Beňadická 1, 851 06 Bratislava na tunajšom úrade
žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenie na osobitné užívanie vôd
pre vodnú stavbu „Domová čistiareň odpadových vôd“ na pozemkoch v katastrálnom území Buková a o povolenie
na vypúšťanie odpadových vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/016964 zo dňa 11.03.2020 bolo začaté konanie o dodatočnom povolení vodnej
stavby spojené s povolením na jej trvalé užívanie. Zároveň bolo nariadené ústne konanie spojené s miestnym
šetrením na deň 09.06.2020.

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady:
1. 3 x projektová dokumentácia vodnej stavby.
2. Súhlasné stanovisko obce Buková č. 272/2019 zo dňa 31.05.2019.
3. Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO, vydaný pod č. Výst.BUK-84/2020/Má-94 zo dňa 26.06.2020.
4. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.BUK-97/2019/Tá-140 zo dňa 04.11.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.12.2019.
5. Odovzdávací protokol.
6. Prevádzkový poriadok.
7. Atest o skúške vodotesnosti.
8. Vyhlásenia o zhode, certifikáty.
9. Správny poplatok vo výške 110,- eur uhradený formou e-kolku v zmysle ustanovení zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 61 a 62a prílohy Sadzobníka 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.

Na základe skutočností uvedených v žiadosti, predložených podkladov a na základe výsledku vodoprávneho konania
rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí 15-dňovej lehoty odo dňa doručenia je potrebné požiadať tunajší úrad 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.

Poučenie
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 rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný
úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

................................................
vyvesené dňa

............................................
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zvesené dňa

Ďalej sa doručuje:
Projektant: Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 911 01 Trenčín

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

Ondrej Chlebo
Beňadická 3090 1
851 06 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika

Obec Buková
Buková 50
919 10 Buková
Slovenská republika
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