OBEC RÁZTOČNO
Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
__________________________________________________________________________
V Ráztočne 14.06. 2016
Váš list číslo/zo dňa
02. 06. 2016
Vybavuje/linka Radovská 046/5471068

Verejná vyhláška
Povolenie na vodnú stavbu
a povolenie na osobitné užívanie vôd

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ: Ján Fajka, Komenského 416, 972 31 Ráztočno
požiadal dňa 02.06. 2016 o vydanie povolenia na odber podzemných vôd a povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby – studňa individuálneho zásobovania úžitkovou vodou.
Účastníci konania:
1. Ignác Bajza, Komenského 417/21, 972 31 Ráztočno
2. Stanislav Gilan, Komenského 419/25, 972 31 Ráztočno
Starosta obce Ráztočno, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5, § 27 zákona č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa §63 ods 1 písm. a) 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) a ako špeciálny úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil žiadosť v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom
konaní rozhodol:
I.
Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
povoľuje
odber podzemných vôd pre úžitkové účely
z vŕtanej studne v katastrálnom území Ráztočno, parcel. č. 852/21 na úžitkové účely.

Podmienky odberu podzemnej vody:
1. studňa bude využívaná ako zdroj úžitkovej vody
2. vodný zdroj bude využívaný diskontinuálne, za účelom zabezpečenia závlahy
v čase nedostatku vody
3. povolenie nie je časovo obmedzené a povoľuje sa na dobu, počas ktorej bude stavba
odôvodnená
4. povolenie na odber podzemných vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia
5. prevádzkovateľ zodpovedá za to, že odobratá voda nebude používaná ako pitná voda
II.
Podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
povoľuje
vodnú stavbu – studňu pri rodinnom dome
v katastrálnom území Ráztočno, na pozemku parcel.č. 852/21, k. ú. Ráztočno
Technický popis:
Zemné práce – výkop horniny do hĺbky cca 4m s použitím betónových skruží s priemerom
1000 mm. Osadenie čerpacej techniky – čerpadla.
Podmienky povolenia vodnej stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa podkladov a stanovených podmienok, overených vo
vodoprávnom konaní,
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a násl.
Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných
technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže
dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením
potrebných údajov o stavbe.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán
štátnej vodnej správy.
6. Stavebník je povinný podľa ustanov. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona
oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.
Všeobecné ustanovenia:
Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej
správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky.
Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie stavebných prác.
Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné používanie vôd s určenými podmienkami je záväzné
aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť
alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii Obecného úradu v Ráztočne pod číslom
1/2016.
Odôvodnenie.
Investor Ján Fajka, Komenského 416, 972 31 Ráztočno, podal dňa 02. 06 2016 na
tunajšom úrade žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – studne individuálneho
zásobovania úžitkovou vodou a o povolenie na osobitné užívanie vôd.
Orgán štátnej vodnej správy oznámil listom zo dňa 02. 06. 2016 začatie vodoprávneho
konania, obci Ráztočno a známym účastníkom konania a súčasne upustil od miestneho
šetrenia a ústneho pojednávania.
Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad
v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť a zistil, že nie je
ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Investor vodnej stavby zaplatil správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskor. predpisov vo výške 30,-Eur do pokladne Obecného úradu
v Ráztočne.

Ivan Škrteľ
starosta obce

Doručuje sa:
- Ignác Bajza, Komenského 417/21, Ráztočno
- Adrián Líška, Komenského 415/17, Ráztočno
- ostatní účastníci vodopráv. konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úrad.tabuli obce,
zverejnením na web-stránke obce

____________________________________________________________________
Telefón
046/5471 068

E-mail
obecraztocno@stonline.sk

Web
www.obecraztocno.sk

IČO
0031846

