odbor starostlivosti o životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

OÚ-HC-OSŽP-2019/000067-004

v Hlohovci 08. 04. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 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 Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
vydáva
fyzickým osobám:
Andrej Kozačenko, Michalská 10, 920 01 Hlohovec
Lenka Kozačenková, Michalská 10, 920 01 Hlohovec
Richard Rehák, Podzámska 29, 920 01 Hlohovec
Marek Šangala, Hurbanova 81, 920 01 Hlohovec
povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona
- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií a chodníkov stavby
„IBV Panská niva II – 2. etapa Hlohovec“, cez vsakovacie objekty systému Rehau Rausikko
VS1-VS7 na parc. číslo 3859/1, VS8 na parc. číslo 3083/1, 3859/1, VS9 na parc. č. 3859/1,
3859/145, 3859/146, v katastrálnom území Hlohovec, nepriamo do podzemných vôd.
Charakteristika vôd z povrchového odtoku:
Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch - z navrhovanej komunikácie a chodníkov
stavby „IBV Panská niva II – 2. etapa Hlohovec“ (celková odvodňovaná plocha 13 530 m2).
Miesto a spôsob vypúšťania:
Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do uličných vpustov s kalovým priestorom
(51 ks), od ktorých budú pripojovacím kanalizačným potrubím odvedené do vsakovacích
objektov systému Rehau Rausikko VS1 - VS9 (9 ks), t.j. budú vypúšťané nepriamo
do podzemných vôd.
Miesto vypúšťania: do vsakovacích objektov VS 1 - VS 7 na parc. číslo 3859/1, VS 8 na parc.
číslo 3083/1, 3859/1, VS 9 na parc. č. 3859/1, 3859/145, 3859/146, v kat. území Hlohovec
Celkové výpočtové množstvo vôd z povrchového odtoku: 185,1 l/s, 6765 m3/rok
Celková plocha odvodnená do vsakovacích objektov: 13 530 m2
Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku: diskontinuálne, počas zrážok a krátkodobo po nich.
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Odvodňovaná plocha do jednotlivých vsakovacích objektov:
VS 1 rozmerov 0,8 x 61,6 x 1,02 m, odvodňovaná plocha: 1740 m2 od 8 ks UV
VS 2 rozmerov 0,8 x 38,4 x 1,02 m, odvodňovaná plocha: 1086 m2 od 5 ks UV
VS 3 rozmerov 0,8 x 38,4 x 1,02 m, odvodňovaná plocha: 1088 m2 od 5 ks UV
VS 4 rozmerov 1,6 x 52,8 x 0,66 m, odvodňovaná plocha: 1815 m2 od 7 ks UV
VS 5 rozmerov 0,8 x 42,4 x 1,02 m, odvodňovaná plocha: 1323 m2 od 5 ks UV
VS 6 rozmerov 2,4 x 23,2 x 0,66 m, odvodňovaná plocha: 1170 m2 od 4 ks UV
VS 7 rozmerov 1,6 x 35,2 x 0,66 m, odvodňovaná plocha: 1204 m2 od 6 ks UV
VS 8 rozmerov 1,6 x 34,4 x 0,66 m, odvodňovaná plocha: 1211 m2 od 6 ks UV
VS 9 rozmerov 2,4 x 16,0 x 0,66 m, odvodňovaná plocha: 984 m2 od 5 ks UV
Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:
Vsakovacie objekty musia byť realizované v súlade so závermi predloženého
hydrogeologického posudku „Hlohovec mestská časť 02-sever – urb. Obvod 10
Kamenné hory – bytová výstavba IBV Panská niva II – II. etapa – posúdenie vsakovania
dažďových vôd na podzemnú vodu“, ktorý vypracoval Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2,
821 07 Bratislava dňa 03. 10. 2018.
2. Vsakovacie objekty musia byť nakontaktované až do piesku, ktorý bol v rámci
inžinierskogeologického prieskumu overený do hĺbky 0,25 m pod terénom, ale taktiež až
do úrovne 2,9 m a hlbšie. Na vybudovanie kontaktnej vrstvy medzi vsakovacími
objektami a pieskom je potrebné použiť triedený štrk resp. triedené kamenivo.
3. Je nutné vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie celého vsakovacieho systému
(bezpodmienečne po prívalových dažďoch) a to či nie je zanesený materiálom (jemným
sedimentom a lístím atď.), ktorý by sa mohol vyplavovať do vsakovacích objektov
a spôsobiť ich nefunkčnosť – musí byť vyhotovený záznam z čistenia.
4. Do vsakovacích objektov nesmú byť odvedené iné vody, ako vody z povrchového odtoku
z komunikácie a chodníkov.
5. Pri budovaní vsakovacích objektov uvažovať so zachytením nárazového množstva
dažďových vôd (výdatnosť zrážok až 50 mm a viac v priebehu niekoľkých hodín, resp.
v horšom prípade niekoľkých minút).
6. V prípade, že sa preukáže kapacita niektorého zo vsakovacích objektov pri extrémnych
dažďoch ako nedostatočná, musí sa dobudovať podľa potreby ďalší vsakovací objekt,
resp. musí prísť k rozšíreniu (k zväčšeniu úžitkového objemu) už vybudovaného. Okolie
vsakovacích objektov nezastavať žiadnymi trvalými objektami.
Na zväčšenie záchytnej kapacity vsakovacieho systému hydrogeológ navrhuje potrubie,
ktoré má odvádzať dažďové vody do vsakovacích objektov, nahradiť vsakovacími rúrami
(perforovanými drenážnymi), ktoré zabezpečia, že už časť dažďových vôd bude vsakovať
po celej dĺžke vsakovacích rúr a až zvyšná časť bude odtekať do vsakovacích objektov.
7. Vody z povrchového odtoku odvádzané cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných
vôd nesmú obsahovať žiadne znečisťujúce látky.
8. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bude diskontinuálne, len
počas zrážok a krátkodobo po nich.
9. Prípadné zmeny množstva a kvality vypúšťaných vôd z povrchového odtoku bezodkladne
oznámiť orgánu štátnej vodnej správy.
10. Povolenie na osobitné užívanie vôd a povinnosti vyplývajúce z jeho podmienok sú účinné
až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na súvisiacu stavbu „IBV Panská niva
II – 2. Etapa Hlohovec“, SO 05 Dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenia.
1.

Čas povolenia: povolenie na osobitné užívanie vôd je platné do 08. 04. 2029.

3

Odôvodnenie
Žiadateľ: SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská 4, 917 02 Trnava, IČO 46 663 053,
v splnomocnenom zastúpení stavebníkov: Andrej Kozačenko, Michalská 10, 920 01
Hlohovec, Lenka Kozačenková, Michalská 10, 920 01 Hlohovec, Richard Rehák,
Podzámska 29, 920 01 Hlohovec, Marek Šangala, Hurbanova 81, 920 01 Hlohovec; podal dňa
24. 09. 2018 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť
o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona
- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií a chodníkov stavby
„IBV Panská niva II – 2. etapa Hlohovec“, cez vsakovacie objekty systému Rehau Rausikko
VS1-VS7 na parc. č. 3859/1, VS8 na parc. č. 3083/1, 3859/1, VS9 na parc. č. 3859/1,
3859/145, 3859/146, v katastrálnom území Hlohovec, nepriamo do podzemných vôd.
Vlastnícke vzťahy k dotknutým pozemkom budú riešené v stavebnom konaní v pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie.
K žiadosti bola priložená kópia splnomocnenia na zastupovanie stavebníkov, projektová
dokumentácia SO 05 Dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenia, ktorú vypracoval
generálny projektant SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská 4, 917 02 Trnava; hydrogeologický
posudok „Hlohovec mestská časť 02-sever – urb. Obvod 10 Kamenné hory – bytová výstavba
IBV Panská niva II – II. etapa – posúdenie vsakovania dažďových vôd na podzemnú vodu“,
ktorý vypracoval Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy, listom číslo OÚ-HC-OSŽP-2018/001209-002 zo dňa 11. 12. 2018 upovedomil
podľa § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona verejnou vyhláškou účastníkov konania o začatí
vodoprávneho konania o povolenie na osobitné užívanie vôd a určil lehotu 8 dní, dokedy
môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky alebo pripomienky. Zároveň ich upozornil, že
na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V určenej lehote neboli uplatnené žiadne
námietky ani pripomienky účastníkov vodoprávneho konania.
V zmysle § 37 ods. 1 vodného zákona bolo oprávnenou osobou Mgr. Ivanom Šebestom,
Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava vykonané predchádzajúce zisťovanie a vypracovaný
hydrogeologický posudok „Hlohovec mestská časť 02-sever – urb. Obvod 10 Kamenné hory
– bytová výstavba IBV Panská niva II – II. etapa – posúdenie vsakovania dažďových vôd
na podzemnú vodu“, vyhotovený dňa 03. 10. 2018, pod číslom geologickej úlohy 056/2018.
Podľa záverov posudku navrhované odvádzanie dažďových vôd do horninového prostredia
nebude mať z hľadiska kvality pri zodpovedajúcom využívaní na podzemnú vodu a horninové
prostredie negatívny dopad. Avšak v prípade, že dôjde k havárii na komunikácii, resp.
chodníkoch a k prípadnému úniku ropných a iných látok do niektorého vsakovacieho objektu,
je bezpodmienečne nutné tento únik zastaviť, odstrániť vsakovací objekt a vybudovať nový,
plne funkčný a neznečistený.
Upozorňuje na to, aby sa pri budovaní vsakovacích objektov uvažovalo so zachytením
nárazového množstva dažďových vôd. V prípade, že sa preukáže kapacita niektorého zo
vsakovacích objektov pri extrémnych dažďoch ako nedostatočná, musí sa dobudovať podľa
potreby ďalší vsakovací objekt, resp. musí prísť k rozšíreniu (k zväčšeniu úžitkového objemu)
už vybudovaného. Na zväčšenie záchytnej kapacity vsakovacieho systému navrhuje potrubie,
ktoré má podľa projektovej dokumentácie odvádzať dažďové vody do vsakovacích objektov
nahradiť vsakovacími rúrami (perforovanými drenážnymi), ktoré zabezpečia, že už časť
dažďových vôd bude vsakovať po celej dĺžke (dráhe) vsakovacích rúr a až zvyšná časť bude
odtekať do vsakovacích objektov.
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Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, po prerokovaní žiadosti
vo vodoprávnom konaní zistil, že povolením osobitného užívania vôd na požadovaný účel,
pri dodržaní podmienok povolenia, nedôjde k porušeniu záujmov chránených vodným
zákonom, ani k porušeniu práv iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní
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.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 73 ods. 9
vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu
a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec
zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné
aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Doručí sa:
1. SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská 4, 917 02 Trnava
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834,
921 80 Piešťany
3. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (vyvesenie verejnej vyhlášky)
4. účastníkom konania, ktorí môžu byť navrhovaným rozhodnutím dotknutí; vlastníkom
dotknutých pozemkov; verejnosti a dotknutej verejnosti podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z.
z. sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
5. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, ŠSMER
6. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

