
OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Obec Podolie, ako miestne príslušný vodohospodársky orgán podľa §58 písm.e) a  v súlade s § 

63 zákona č.364/2004 Z.z.o vodách a a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona 

č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a 

špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),  vydáva pre stavebníka 

Martina Maráka, bytom Podolie 568  

 

 

 

A/  dodatočné vodoprávne povolenie  

        podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s §88a stavebného zákona 

 

na vodnú stavbu -  Domovú studňu  v tomto rozsahu: 

 

 Domová studňa - bude slúžiť ako zdroj  pitnej a úžitkovej vody pre rodinný dom na parcele 

2651/1 k.ú. Podolie.  Využívaná studená voda sa bude nasávať pomocou ponorného čerpadla 

Grundfos SP  3A-6N, MS 4000, 3x380V, 0,75kW, DN25 predpokladaná sacia výška max. 20m, 

dopravná výška 20m a požadovaný prietok max, 0,6l/s. Na dno vŕtanej studne sa osadí kalník, 

filter – silonové pletivo a postupne montovaním pozinkovaného potrubia sa osadí na dno studne 

ponorné čerpadlo do hĺbky ustáleného dna hladiny. 

 

 

 

B/   u d e ľ u j e 

podľa   § 21  ods. 1.  písm. b  vodného   zákona 

 

 

povolenie na osobitné užívanie vôd –  na  odber podzemných   vôd  z vŕtanej  studne  za týchto 

podmienok: 

 

 Množstvo odoberanej podzemnej vody z vŕtanej studne:   

      Qmax.  =  540 l/deňx1,3 = 702 l/deň 
 

Naša značka:  

OcÚPo-170/2019-002 

Vybavuje:  

Ščepková 

Dátum:  

28.8.2019 

 

 

 



2. Odoberaná   podzemná   voda   bude  slúžiť ako zdroj pitnej a úžitkovej  vody 

3. Časová platnosť povolenia: 

Uvedené množstvá odoberanej podzemnej vody zostávajú v platnosti desať rokov odo  dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

 

 

C/.  Podľa ustanovenia §66, §88a stavebného zákona určuje stavebný úrad tieto 

podmienky: 

 

 

1.Vodná stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby 

v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing.Juraj Herda, H_pro s.r.o., Andreja Mráza 3161/9, 821 

03 Bratislava  

2.Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do 

vodohospodárskej evidencie. 

3.Stavebník je  povinný  dodržiavať podmienky povolenia  vydaného tunajším úradom podľa § 

21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na osobitné užívanie vôd   

4.Stavba bude  realizovaná na pozemku: parc. reg. „C“ č. 2651/1 v k.ú. :  Podolie 

 

V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a: 

1. Stavebník : Martin Marák , bytom Podolie 568      

2. Stavba  bude  uskutočňená svojpomocne. Jedná sa o vŕtanú studňu so studničnou šachtou a 

príslušenstvom na čerpanie vody. Stavebný dozor vykonáva Jozef Fraňo, Hviezdoslavova 

975, 916 21 Čachtice. 

3. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia  je  projektová dokumentácia,  ktorú  vypracoval: 

Mgr.Juraj Herda, H_pro s.r.o., Andreja Mráza 3161/9, 821 03 Bratislava  

Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do 

vodohospodárskej evidencie. 

4.   Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie zo dňa 4.6.2019 a nahrádza ho v plnom rozsahu. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

 

 

Žiadateľ Martin Marák,  bytom Podolie 568 podal dňa 10.4.2019 na   tunajšom  úrade  žiadosť  o  

vydanie  vodoprávneho  povolenia  podľa  §  26   ods. 1  vodného  zákona  v súlade s § 58  

stavebného zákona na vodnú stavbu  :  Domová studňa  na pozemku parc. reg. C č. 2651/1v k.ú. 

Podolie a o vydanie  povolenia na osobitné úžívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm b) vodného 

zákona  na  odber podzemných vôd  zo studne pitnej a úžitkovej vody.   

       Uvedeným dňom bolo začaté dodatočné  vodoprávne konanie. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania dotknutým orgánom a účastníkom konania, a súčasne 

nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.5.2019.Neznámym účastníkom 

bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou. Deň vyvesenia: 2.5.2019, deň zvesenia: 

17.5.2019. Účastníci si mohli k stavbe uplatniť námietky najneskôr na tomto konaní. V rovnakej 

lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Stavebný úrad zároveň upozornil, že na 

neskôr podané námietky a stanoviská sa neprihliada. Na ústnom konaní si z účastníkov konania 

nikto neuplatnil svoje námietky.  

      Stavebníci k žiadosti o vydanie dodatočného vodoprávneho povolenia doložili projektovú 

dokumentáciu, ktorú vypracoval projektant Ing. Juraj Herda, autorizovaný stavebný inžinier 

technická, technologická a energetické vybavenie stavieb. 



       Vo vodoprávnom konaní stavebný úrad preskúmal predložené doklady v súlade s§62 a §81  

stavebného zákona a zistil že nič nebráni vydaniu vodoprávneho povolenia, a preto  rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

       Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 60 písm.  d) ods.3, položky 61,  položky 

62a písm. d) odst.3 zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

v  sume 90 .-€, 

 

 

 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia prostredníctvom obce Podolie.  

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, ktorá musí byť vyvesená na úradnej tabuli obce 

po dobu 15 dní. 

 

 

Vyvesené dňa:     30.8.2019                                        Zvesené dňa: 

Potvrdenie obce: 

 

 

 

                                                                                     PaedDr.Rastislav Bobocký 

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa 

 Martin Marák, Podolie 568 

  Mgr. Miloš Rusnák a  Mgr. Beáta Rusnáková,  Podolie 568 

  Anna Obuchová, Podolie 975  

  Ivan Obuch, Podolie 968 

  Pavol Rodenák, Podolie 926 

  Ľubomír Rodenák, Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá 

  Miroslav Obuch, Jablonská cesta 299/1, 907 01 Myjava 

  Obec Podolie  

  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

  projektant: Mgr.Juraj Herda, H_pro s.r.o., Andreja Mráza 3161/9, 821 03 Bratislava  

 

 

Dotknuté orgány 

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


