OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
____________________________________________________________________________________
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Trnava
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Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Peter Jankech, 919 29 Malženice 417, nar. dňa 31.03.1969
Výrok
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“)
vydáva
stavebníkovi: Peter Jankech, 919 29 Malženice 417, nar. dňa 31.03.1969
I. DODATOČNÉ POVOLENIE NA USKUTOČNENIE VODNEJ STAVBY
„Studňa“,
realizovanej v rámci hlavnej stavby Zmena užívania stavby ,,Administratívna budova a sklad“ na Administratívnu
budovu a stolársku dielňu“ v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a § 88a ods. 4 stavebného zákona.
Stavba bola zrealizovaná na pozemku s parcelným č. 618/22 v k. ú. Malženice.
Stručný popis stavby:
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia rieši vybudovanie vŕtanej studne pre administratívnu budovu a
stolársku dielňu. Vrt je vybudovaný do hĺbky 11 m s priemerom DN 300. Voda zo studne bude používaná ako
úžitková.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:
Studňa
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- priemer vrtu DN 300 s hĺbkou 11 m
- inštalovaná zárubnica DN 200 perforovaná v hĺbke 8 – 10 m
- čerpadlo s prietokom 0,1 l/s
- vodomer
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Ing. Lucia Adamcová
v apríli 2020.
II. POVOLENIE NA TRVALÉ UŽÍVANIE VODNEJ STAVBY
,,Studňa“
realizovanej v rámci hlavnej stavby: Zmena užívania stavby ,,Administratívna budova a sklad“ na Administratívnu
budovu a stolársku dielňu“ v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 76, § 81 a § 82
stavebného zákona.
Miesto stavby: parc. č.: 618/22 v k. ú. Malženice.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
Studňa
- priemer vrtu DN 300 s hĺbkou 11 m
- inštalovaná zárubnica DN 200 perforovaná v hĺbke 8 – 10 m
- čerpadlo s prietokom 0,1 l/s
- vodomer
2. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu.
3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
III. POVOLENIE NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VȎD
v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona na odber podzemných vôd zo studne.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne, nachádzajúcej na parc. č.:
618/22 v k. ú. Malženice.
2. Povolené odberné množstvo: Qmax = 0,1 l/s, Qrok = 100 m3/rok.
3. Voda zo studne bude využívaná celoročne ako úžitková.
4. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného
zariadenia vodného zdroja.
5. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, SVP, š. p. OZ Piešťany a SHMÚ Bratislava
množstvo odobratých podzemných vôd.
6. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
7. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník požiada tunajší
úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd 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.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.
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Odôvodnenie
Dňa 05.06.2020 podal stavebník Peter Jankech, 919 29 Malženice 417 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné
stavebné povolenie a vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu - studňu, realizovanú v rámci hlavnej
stavby: Zmena užívania stavby ,,Administratívna budova a sklad“ na Administratívnu budovu a stolársku dielňu“
v k. ú. Malženice.
Oznámením č. OU-TT-OSZP3-2020/024456 zo dňa 22.06.2020 bolo oznámené začatie vodoprávneho konania a
nariadené ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.07.2020. Stavba bola overená prevádzkou.
Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:
- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.
- Hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval Mgr. Ivan Šebesta v máji 2020.
- Stanovisko obce Malženice č. Výst.MAL-98/2020/Sá-109 zo dňa 25.06.2020.
- Porealizačné zameranie stavby.
Správny poplatok vo výške 180,- eur uhradený na účet v banke v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky Sadzobníka správnych poplatkov č. 61, 60 a 62a 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 dokladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol
tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov.

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

............................................
zvesené dňa
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006
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Doručuje sa
Peter Jankech, Malženice 417, 919 29 Malženice, Slovenská republika
Obec Malženice, Malženice 294, 919 29 Malženice, Slovenská republika
Ing. Lucia Adamcová, Ulica Gejzu Dusíka 2823/5, 917 08 Trnava, Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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