odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. j. OU-SA-OSZP-2018/006859-3-Žiš.

V Šali, dňa 05.11.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

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“)
povoľuje
stavebníkovi: Ivanovi Packovi, bytom Biskupa Majera č. 1742, 951 31 Močenok, zastúpený
splnomocneným zástupcom Mgr. Bc. Andreou Suchou, bytom Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok
podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. František
Hochman, v júli 2018
uskutočnenie vodnej stav by

I.

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona
„Vonkajšia domová kanalizácia – splašková, dažďová
ČOV AT 6, vsakovací objekt“
ktorá je súčasťou stavby:
na pozemku par. č.:
kat. územie:
charakter stavby:

„Novostavba rodinného domu“
KN „C“ 60, 887/2
Močenok
trvalá.

Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím PVC DN 150 do
navrhovanej domovej čistiarne odpadových vôd typ AQUATEC 6 VFL. Mechanicko biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného
vsakovacieho zariadenia, kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie
zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 l. Do

vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo strechy
objektu.
Obec Močenok vydala na vyššie uvedenú stavbu stavebné povolenie v spojení územnom
a stavebnom konaní pod č. 374/2018/SÚ/2991 zo dňa 10.08.2018, ktoré sa stalo právoplatné
a vykonateľné dňa 12.09.2018.
Podmienky povolenia:
1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
2. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby sa udeľuje na dobu počas ktorej bude stavba
odôvodnená.
3. Povolenie stráca platnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, ak stavba nebude začatá.
Povinnosti investora:
1. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Realizovať vodnú stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je podkladom a
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili
technické riešenie je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
4. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne,
pri križovaní a súbehu s nimi dodržať IS STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená
v stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
8. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka.
9. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
10. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu
o porealizačné zameranie stavby.
11. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy
a organizácií:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2018/004378-2 zo dňa 07.05.2018:
Súhlasí s nasledovnými podmienkami:
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 ak sa na pozemku registra „C” č. 60 k.ú. Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad
40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
ktoré budú brániť vo výstavbe rodinného domu je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane
prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „Novostavba
rodinného domu” súhlas na výrub od Obce Močenok.
 pozemok staveniska a jeho okolie vrátane depónií zemín a dočasných skládok odpadov
udržiavať počas výstavby v takom stave, aby nedochádzalo k rozširovaniu nasledovných
nepôvodných druhov inváznych rastlín (príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z.) - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Zabezpečiť ich likvidáciu podľa postupov uvedených v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.
a) Bylinné druhy
Vedecké meno
Slovenské meno
Ambrosia artemisiifolia
ambrózia palinolistá
Asclepias syriaca
glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)
pohánkovec (krídlatka)
Heracleum mantegazzianum
boľševník obrovský
Impatiens glandulifera
netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis
zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea
zlatobyľ obrovská
b) Dreviny
Vedecké meno
Slovenské meno
Ailanthus altissima
pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa
beztvarec krovitý
Lycium barbarum
kustovnica cudzia
 podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať
odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR, S-CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka
789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29).
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:
v súlade s vyjadrením zo dňa 11.06.2018:







V mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s káblovým vedeniam našej spoločnosti.
Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu
podperných bodov a celistvosť uzemnenia.
Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min.
bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenie STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany
osôb, majetku a i.
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných
podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s ktorým osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej
stavby môžu prísť do styku.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce
v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Slovak Telekom, a.s,:
v súlade s vyjadrením č. 6611812156 zo dňa 29.04.2018:
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V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) A
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosti podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421
37 6566312, +421 0902719875.
V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vytavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta šalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
v súlade so záväzným stanoviskom č. KPUNR-2018/11303-2/41735/GRO zo dňa 28.05.2018:






v prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového oznámi nález najneskôr na druhý
pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov
súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového
zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 %
hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné
záujmy na architektúre predmetnej stavby. Je podkladom pre vydanie stavebného povolenia
príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.
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podľa § 44 a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí
troch rokov odo mňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácii v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich
označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto závažného stanoviska, sú neprípustné.

SPP – distribúcia, a.s.:
v súlade s vyjadrením č- TD/KS/451/2018/Kr zo dňa 06.06.2018:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení,
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu,
 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TTP), najmä
702 01, 702 02,
 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo
7006140518
TECHNICKÉ PODMIENKY:
 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef ˇArendás, tel. č. +421 37 242
3705) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení,
 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
 prístup akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
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odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného
uzáveru plynu (HUP),
stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby
boli prístupné z verejného priestranstva.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
 žiadne.
Kabel TV, spol. s.r.o. Močenok:
v súlade s vyjadrením zo dňa 11.05.2018:
Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu
terénu,
 preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené,
 upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo: 0905 798 848
 v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na rozvodnú sieť Kabel TV spol.
s.r.o., Močenok vyžiadajte si určenie bodu napojenia na adrese: Sv. Gorazda 631/84
 podmienky ochrany káblových rozvodov budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme
objednať na tel.: 0908/708 424
 oznámiť ukončenie prác najmenej 5 dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových
rozvodov
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie.
Káble sú zakreslené informatívne, pred realizáciou stavebnej akcie je nutné ich vytýčiť,
Vytyčovací technik – tel.: p. Gahér 0908/708 424
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Obec Močenok:
v súlade so záväzným stanoviskom č. 571/2018/SÚ/2962 zo dňa 09.08.2018:
v súlade so záväzným stanoviskom č. 524/2018/OcÚ/2998 zo dňa 13.08.2018:
 Obec Močenok súhlasí s realizáciou stavby.
Všeobecné ustanovenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t. j. Ivana Packu, bytom Biskupa
Majera č. 1742, 951 31 Močenok
2.

Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na
návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný,
dôležitejší záujem.

3.

Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

4.

Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu.

5.

Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu
zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.

Ďalšie podmienky:
1. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu
a uvedenie do užívania.
2. Na kolaudačnom konaní investor predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na
stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
3. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné
zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.

II.

povolenie na osobitné užívanie vôd

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 typu AQUATEC 6 VFL do vsaku. Mechanicko - biologicky vyčistená odpadová voda
bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného vsakovacieho zariadenia, kde bude
nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch
vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 l.
Za účelom posúdenia možnosti vsakovania vyčistených odpadových vôd z domovej ČOV
pomocou vsakovacieho zariadenia do horninového prostredia a podzemných vôd bol
vypracovaný kladný hydrogeologický posudok odborne spôsobilou osobou Mgr. Petrom
Dobrovodom, v júli 2018.
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Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:
1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:
Max. prietok
[ l.s-1 ]
0,01

Priemerný prietok
[ l.s-1 ]
0,01

m3.deň-1

m3.rok-1

0,60

219,00

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

0,020

0,008

NL

25

50

0,020

0,008

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.
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)
čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
min. 1 vzorka 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)
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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 odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
túto stavbu. 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.

III.

povolenie na osobitné užívanie vôd

- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, podľa §21 ods.1 písm. d)
vodného zákona.
Miesto vsakovania: na pozemku par. č. KN „C“ 60 kat. územie Močenok.
Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2 x 8 vsakovacích
blokov Graf 300 l. Do vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzať
dažďové vody zo strechy rodinného domu.
Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bol vypracovaný
hydrogeologický posudok spoločnosťou Geologický prieskum, so sídlom Hraničná 17, 821 05
Bratislava, odborne spôsobilou osobou Mgr. Petrom Dobrovodom, 05.07.2018.
Podmienky povolenia:
1. Množstvo vsakovaných dažďových vôd do horninového prostredia z povrchového odtoku je
v množstve 3,43 l/s.
2. Platnosť povolenia je: odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu
„Novostavba rodinného domu“ na dobu užívania tejto stavby.
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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.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie
Dňa 14.09.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka Ivana Packu, bytom
Biskupa Majera č. 1742, 951 31 Močenok, zastúpený splnomocneným zástupcom Mgr. Bc.
Andreou Suchou, bytom Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok o vydanie vodoprávneho povolenia
na uskutočnenie vodnej stavby a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd stavby –
vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
podzemných vôd zo stavby: „Vonkajšia domová kanalizácia – splašková, dažďová, ČOV AT 6,
vsakovací objekt“, ktorá je súčasťou stavby „Novostavba rodinného domu“, na pozemku par. č.
KN „C“ 60, 887/2 kat. územie Močenok.
Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím PVC DN 150 do
navrhovanej domovej čistiarne odpadových vôd typ AQUATEC 6 VFL. Mechanicko biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného
vsakovacieho zariadenia, kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie
zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 l. Do
vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo strechy
objektu.
Obec Močenok vydala na vyššie uvedenú stavbu stavebné povolenie v spojení územnom
a stavebnom konaní pod č. 374/2018/SÚ/2991 zo dňa 10.08.2018, ktoré sa stalo právoplatné
a vykonateľné dňa 12.09.2018.
Tunajší úrad v stavebnom konaní preskúmal podanie podľa § 62 stavebného zákona a
oznámil začatie konania verejnou vyhláškou oznámením zo dňa 20.09.2018 známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám. Pretože stavebnému úradu boli
dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány
štátnej správy a organizácie na možnosť uplatnenia si svojich námietok do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V lehote stanovenej zákonom účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. Na tunajší úrad
neboli doručené ani pripomienky dotknutých orgánov a organizácií.
Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú uložené v spisovom obale.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani
poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti
tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok nominálnym e-kolkom v hodnote 30,00 € v zmysle
položky 60 písm. d) bod 3. v časti V. Stavebná správa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
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poplatkoch, v znení neskorších predpisov. Úhrada správneho poplatku bola preukázaná
dokladom – potvrdením o úhrade správneho poplatku ID B34-170818-0019.
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.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Doručí sa:
1. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania:
stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb
na nich.
Vyvesené dňa...................................................

Zvesené dňa............................................

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

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

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Močenok 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. Mgr. Bc. Andrea Suchá, Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok
2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
5. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 01 Nitra
9. Kabel TV Močenok, s.r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
k spisu
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