odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. j. OU-SA-OSZP-2019/004474-8-Žiš.

V Šali, dňa 29.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
podľa § 5 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 platnom znení (ďalej len „vodný
zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
stavebníkovi: Gabriele Kostalovej, bytom Mladý Háj č. 518, 951 33 Hájske
I. d o d a t o č n e p o v o ľ u j e
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 88a ods. 4 stavebného zákona,
vodnú stavbu:

„ČOV VX - 4“,

ktorá je súčasťou stavby:
na pozemku parc. č.:
kat. úz.:

„Prístavba rodinného domu“
KN-C 1091/37 (vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 741)
Hájske.

Obec Hájske ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 140b
stavebného zákona k dodatočnému stavebnému povoleniu pod č. S/2017/369-2 zo dňa
13.09.2017, v ktorom je uvedené, že súhlasí s investičnou činnosťou a podľa§ 39a ods. 3 písm.
d) stavebného zákona sa rozhodnutie stavby o umiestnení stavby na predmetnú stavbu
nevyžaduje.
Účel vodnej stavby: prečistenie splaškových odpadových vôd v domovej čistiarni odpadových
vôd
Stavba sa povoľuje v rozsahu:
 Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím dl. 8,75 m do
malej biologickej domovej čistiarne odpadových vôd typ VX-4. Biologicky vyčistená
odpadová voda bude odvádzaná potrubím dl. 9,30 m do existujúcej nádrže a odtiaľ do
vsakovacieho zariadenia, tvoreného geotextíliou a štrkovým materiálom rôznej frakcie,
kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd.

Nakoľko je stavba dokončená, špeciálny stavebný úrad nestanovuje podmienky.
Námietky účastníkov konania:
V konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
II.

povolenie na vypúšťanie odpadových vôd
do podzemných vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Povolenie sa vzťahuje na kontinuálne vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z domovej
ČOV typ VX-4 do vsaku na pozemku parc. č. KN-C 1091/37 kat. úz. Hájske, vo vlastníctve
stavebníka. Vodná stavba je súčasťou stavby „Prístavba rodinného domu“. Vyčistená odpadová
voda z domovej ČOV bude z procesu odtekať v množstve 0,6 m3.deň-1. Mechanicko - biologicky
vyčistená odpadová voda bude odvádzaná potrubím do navrhovaného vsakovacieho zariadenia,
kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd.
Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:
1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:
Max. prietok
[ l.s-1 ]
0,010

Priemerný prietok
[ l.s-1 ]
0,007

m3.deň-1

m3.rok-1

0,600

219

2. Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m)
a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ

Koncentračné hodnoty
[ mg.l-1 ]

Bilančné hodnoty
[ t.rok-1 ]

priemerné – p

maximálne – m

[ kg.deň-1 ]

[ t.rok-1 ]

BSK5

25

50

0,015

0,0055

NL

25

50

0,015

0,0055

Vysvetlivky:
BSK5 (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.
NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C.
EO - (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia
vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5 - ATM),
ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK5
(ATM) za deň.
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3. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek
a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
a. Miesto odberu:
b. Doba odberu vzoriek:
c. Početnosť odberov:
d. Spôsob odberu:
e. Spôsob kontroly:

odber vzorky prečistenej vody bude za ČOV pred vsakovacím
objektom (na odtoku z ČOV v nádrži)
čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
min. 2 vzorky ročne.
hodnoty „m“ a „p“ sa sledujú v bodových vzorkách. Od
01.08.2009 odber môžu vykonať len akreditované laboratória
určené ministerstvom.
rozbory vykonávať len v akreditovaných laboratóriách určených
ministerstvom

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:
vykonávať v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
5. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:
a) Priemerný prietok (l.s-1) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m3.deň-1, m3.rok-1)
vyhodnocovať nepriamym spôsobom (podľa skutočnej spotreby vody nameranej
odpočítacím zariadením - vodomerom).
b) Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať
v prevádzkovom denníku ČOV.
6. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej
správy:
Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predložiť v písomnej forme orgánu št. vodnej
správy 1 x ročne k termínu 31.01. nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
7. Ďalšie podmienky povolenia:
1.

Povolenie platí na dobu 6 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Pred uplynutím
stanovenej doby, je potrebné požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie
odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa
nezmenia podmienky (napr. vybudovanie a skolaudovanie verejnej kanalizácie v obci), za
ktorých bolo povolenie vydané.

2.

Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.

Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu
alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie
vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

Námietky účastníkov konania:
V konaní o osobitnom užívaní vôd účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
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III.

povolenie na užívanie

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, v súčinnosti s §82 ods. 1 stavebného zákona,
vodnej stavby:

„ČOV VX - 4“,

ktorá je súčasťou stavby:
na pozemku parc. č.:
kat. úz.:

„Prístavba rodinného domu“
KN-C 1091/37 (vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 741)
Hájske.

Podmienky pre užívanie stavby:
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby bude Gabriela Kostalová, bytom Mladý
Háj č. 518, 951 33 Hájske.
2. Vybudovanému objektu stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžil svojmu účelu.
3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby je nutné prejednať
s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
4. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na
návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný,
dôležitejší záujem.
5.

Vlastník predmetnej stavby je povinný podľa § 86 stavebného zákona vodnú stavbu
udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo
hygienických a technických závad a nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej
účelu.

6.

Vlastník stavby je povinný podľa § 103 stavebného zákona uchovávať projektovú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby po celý čas jej užívania, pri zmene
vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému
úradu.

7. Vlastník a prevádzkovateľ stavby musí prevádzkovať vodnú stavbu ČOV VX-4 v súlade s
prevádzkovým poriadkom vodnej stavby.
8. Prevádzkovateľ musí viesť prevádzkový denník ČOV VX-4.
9. Kal likvidovať len firmou oprávnenou na nakladanie s takýmto nebezpečným odpadom.
10. Stavba je uskutočnená svojpomocne. Stavebný dozor vykonal Ing. Juraj Barát, Moskovská
17, 949 01 Nitra.
11. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie a tretia sa predkladá na Obecný úrad Hájske.
Námietky účastníkov konania:
V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
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Odôvodnenie
Dňa 24.04.2019 bola na tunajší doručená žiadosť od Gabriely Kostalovej, bytom Mladý
Háj č. 518, 951 33 Hájske o vydanie dodatočného stavebného povolenia, o povolenie osobitného
užívania vôd - vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd spojeného s kolaudačným
konaním na vodnú stavbu „ČOV VX - 4“, ktorá je súčasťou stavby „Prístavba rodinného domu“
na pozemku parc. č. KN-C 1091/37 (vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 741) kat. úz. Hájske.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
Nakoľko tunajšiemu úradu chýbali podklady k zvolaniu konania, požiadal listom č. OUSA-OSZP-2019/004074-3 zo dňa 02.05.2019 o súčinnosť obec Hájske. Dňa 22.05.2019 boli
doručené tunajšiemu úradu potrebné podklady k tomu, aby bolo zvolané a nariadené konanie.
Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím dl. 8,75 m
do malej biologickej domovej čistiarne odpadových vôd typ VX-4. Biologicky vyčistená
odpadová voda bude odvádzaná potrubím dl. 9,30 m do existujúcej nádrže a odtiaľ do
vsakovacieho zariadenia, tvoreného geotextíliou a štrkovým materiálom rôznej frakcie, kde bude
nepriamo vsakovaná do podzemných vôd.
Obec Hájske ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 140b
stavebného zákona k dodatočnému stavebnému povoleniu pod č. S/2017/369-2 zo dňa
13.09.2017, v ktorom je uvedené, že súhlasí s investičnou činnosťou a podľa§ 39a ods. 3 písm.
d) stavebného zákona sa rozhodnutie stavby o umiestnení stavby na predmetnú stavbu
nevyžaduje.
Tunajší úrad následne nariadil oznámením č. OU-SA-OSZP-2019/004474-5-Žiš. zo dňa
22.05.2019 ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 17.06.2019 so stretnutím
účastníkov na Obecnom úrade Hájske, so sídlom Ul. Pri škôlke č. 410, Hájske. Zároveň
účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Toto oznámenie malo
povahu verejnej vyhlášky, preto bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hájske, na
úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk.
Posledný deň vyvesenia bol dňom doručenia.
Vodohospodársky orgán konštatuje, že všetci účastníci konania a dotknuté orgány štátnej
správy a organizácie boli o ústnom konaní upovedomené. Na ústnom konaní neboli vznesené
žiadne námietky zo strany účastníkov, bol spísaný protokol s prezenčnou listinou, ktorý
zúčastnení podpísali. Dokončená stavba je zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou
skutočného vyhotovenia a je bez závad.
Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné.
K návrhu boli predložené a postupne doplnené doklady, ktoré sú uložené v spisovom
obale.
Vlastník stavby v priebehu konania preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami a že stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu. Stavba bola uskutočnená podľa predloženej dokumentácie, je ukončená a je možné ju
užívať na určený účel. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela
nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných a neboli zistené
dôvody, ktoré by bránili k vydaniu dodatočného povolenia stavby, povolenia užívania stavby
a povolenia na osobitné užívanie vôd, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti tak ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Sankcia za porušenie stavebnej disciplíny bude riešená v samostatnom priestupkovom
konaní.
Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 90,00 € a 20 € v zmysle položky 61 a 62a
písm. d) v časti V. Stavebná správa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov. Úhrada správneho poplatku bola preukázaná potvrdením o zaplatení
správneho poplatku ID B34-110419-0008, ID B34-110419-0009.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
a po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Hájske na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania,
ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona o správnom poriadku). Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia.
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Doručí sa:
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania:
stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich.
1. Obec Hájske – úradná tabuľa:
..............................

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

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
2. Okresný úrad Šaľa – úradná tabuľa:
..............................

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

vyvesené dňa

zvesené dňa

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

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

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
3. Okresný úrad Šaľa – webové sídlo:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Hájske toto potvrdené rozhodnutie v jednom vyhotovení zašle späť
špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gabriela Kostalová, Mladý Háj č. 518, 951 33 Hájske
Obec Hájske, Ul. Pri škôlke č. 410, 951 33 Hájske
Ing. Juraj Barát, Moskovská 17, 949 01 Nitra
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
k spisu
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