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Rozhodnutie
vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby "B, Zdravotechnika - ČOV", v rámci stavby

"Rodinný dom Bungalov 1473 N", na pozemkoch parciel KN-C č. 2933/1, 2933/2, v
katastrálnom území Stožok, vo veci povolenia užívania vodnej stavby a vo veci súvisiaceho
povolenia na osobitné užívanie vôd, t. j. vypúšťanie splaškových odpadových vôd, čistených

v domovej ČOV typu AT6, prostredníctvom vsakovacieho objektu, do podzemných vôd.

Výrok
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §
5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61
písm. a) a c) zákona NR SR 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade
s § 120 (špeciálny stavebný úrad) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti o dodatočné povolenie vodných stavieb a s
nimi súvisiacich povolení na osobitné užívanie vôd v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) pre stavebníkov:

Štefan Kováčik a Mariana Fabová, bytom Dolinky 1338/13, 962 12 Detva

I.
Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona

DODATOČNE POVOĽUJE vodnú stavbu „B, Zdravotechnika - ČOV“, v rámci stavby „Rodinný dom Bungalov
1473 N“, na pozemkoch parciel KN-C č. 2933/1, 2933/2, v katastrálnom území Stožok, (mimo zastavaného územia
obce).

Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad, rozhodnutím číslo S2015/00011 - sp, zo dňa 25.02.2015, právoplatné
dňom 17.03.2015, pod bodom II. rozhodnutia povolila podľa § 39a stavebného zákona umiestnenie stavby domovej
čistiarne odpadových vôd.
Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad, vydala k dodatočnému povoleniu vodnej stavby záväzné stanovisko v
zmysle § 120 stavebného zákona pod č. S2021/00319 – ozn., zo dňa 14.10.2021.

ROZSAH VODNEJ STAVBY:
- Prítok odpadových vôd: napája sa na kanalizáciu rodinného domu a zaúsťuje do ČOV. Je z kanalizačných rúr PVC-
U, DN 125 mm, dĺžky 7,975 m;
- Na prečistenie splaškových odpadových vôd z objektu rodinného domu bude slúžiť biologická čistiareň
odpadových vôd, typu AT6 (výrobca Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom);



2 / 7

- Odtok vyčistených vôd: vedie od ČOV a zaúsťuje do vsakovacej šachty. Je z kanalizačných rúr PVC-U, DN 125
mm, dĺžky 0,90 m;
- Vsakovacia šachta: je riešená zo šachtových skruží priemeru 1 m uložených na sucho s dnom a obsypom stien
vyspraveným štrkovým záhozom, prekrytá poklopom, celkovej hĺbky 1,5 m.

MAJETKOVOPRÁVNE VZŤAHY:
Vodná stavba je zrealizovaná v katastrálnom území Stožok, na pozemkoch parciel: KN-C č. 2933/1, 2933/2,
zapísaných na LV č. 2918, vo vlastníctve stavebníčky.

Námietky účastníkov konania: námietky v konaní zo strany účastníkov konania neboli uplatnené.

II.
Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba je ukončená a schopná užívania, špeciálny stavebný úrad podľa § 26 ods.
3 vodného zákona, v spojení s § 82 ods. 1 stavebného zákona

POVOĽUJE UŽÍVANIE vodnej stavby „B, Zdravotechnika - ČOV“, v rámci stavby „Rodinný dom Bungalov 1473
N“, na pozemkoch parciel KN-C č. 2933/1, 2933/2, v katastrálnom území Stožok (mimo zastavaného územia obce).

ÚČEL VODNEJ STAVBY: kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z
rodinného domu do malej čistiarne odpadových vôd, typu AT 6, a po ich prečistení, prostredníctvom vsakovacieho
objektu do podzemných vôd.

ROZSAH VODNEJ STAVBY:
- Prítok odpadových vôd: napája sa na kanalizáciu rodinného domu a zaúsťuje do ČOV. Je z kanalizačných rúr PVC-
U, DN 125 mm, dĺžky 7,975 m;
- Na prečistenie splaškových odpadových vôd z objektu rodinného domu bude slúžiť biologická čistiareň
odpadových vôd, typu AT6 (výrobca Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom);
- Odtok vyčistených vôd: vedie od ČOV a zaúsťuje do vsakovacej šachty. Je z kanalizačných rúr PVC-U, DN 125
mm, dĺžky 0,90 m;
- Vsakovacia šachta: je riešená zo šachtových skruží priemeru 1 m uložených na sucho s dnom a obsypom stien
vyspraveným štrkovým záhozom, prekrytá poklopom, celkovej hĺbky 1,5 m.

Pre užívanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 82 ods. 1 a 2 stavebného zákona URČUJE ORGÁN
ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY TIETO ZÁVÄZNÉ PODMIENKY:

1. Vodnú stavbu prevádzkovať v zmysle právoplatného povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1,
písm. c) vodného zákona, t. j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd, čistených v domovej čistiarni
odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), do podzemných vôd.

2. Vodnú stavbu užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím. Užívanie stavby mimo
stanovený rozsah, resp. zmeny stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení príslušnému orgánu štátnej
vodnej správy a vydaní súhlasu týmto úradom.

3. Udržiavať vodnú stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k vzniku hygienických a bezpečnostných
závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžilo jej prevádzkovanie.

4. Vodnú stavbu zabezpečiť proti manipulácii nepovolanými osobami.

5. Vykonávať pravidelnú údržbu a revízie v zmysle noriem v platnom znení.

6. Užívateľmi a prevádzkovateľmi vodnej stavby sú stavebníci, resp. vlastníci vodnej stavby, ktorá tvorí súčasť
stavby rodinného domu na pozemku parcely KN-C č. 2933/2, v katastrálnom území Stožok.

7. Vodnú stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku (pokynov výrobcu ČOV) na to zaškolenou osobou.

8. Vzniknutý kal zneškodňovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
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9. V prípade vzniku odpadov počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015
Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, v znení neskorších
predpisov.

10. Terénne úpravy okolo ČOV, súvisiace so stavbou rodinného domu trvale udržiavať tak, aby voda z povrchového
odtoku (dažďová voda) sústredene nevnikala do ČOV.

11. V prípade budúceho zrealizovania a skolaudovania zberača verejnej kanalizácie v danej lokalite, je potrebné
počítať s napojením splaškových vôd z rodinného domu priamo do verejnej kanalizácie. VODNÁ STAVBA SA
POVOĽUJE UŽÍVAŤ AKO STAVBA DOČASNÁ, t. j. do doby vybudovania a skolaudovania verejnej kanalizácie
v danej lokalite obce Stožok.

12. Vlastníci vodnej stavby sú povinní projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie
uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení
stavby príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).

Námietky účastníkov konania: námietky v konaní zo strany účastníkov konania neboli uplatnené.

III.
podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

POVOĽUJE OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD, t. j. vypúšťanie splaškových odpadových vôd, čistených v domovej
ČOV typu AT6 (výrobca Aquatec VFL s.r.o., Dubnica nad Váhom), kapacity pre 2-5 EO, s výkonom čistenia 0,60
m3/deň, prostredníctvom vsakovacieho objektu, do podzemných vôd.

Odborné hydrogeologické posúdenie vypracoval Mgr. Peter Štefanka, AQUAMIN, s.r.o., Rudinka 12, 023 31
Rudinka, s dátumom vyhotovenia 07.09.2021.
Záver a odporúčanie: po zhodnotení poznatkov o geologickej a hydrogeologickej stavbe územia spojených s
obhliadkou lokality projektovanej ČOV v k. ú. Stožok na parcele č. 2933/1 možno konštatovať, že uvedené
hydrogeologické pomery a umiestnenie ČOV pre odpadové vody z rodinného domu umožňujú vypúšťanie
odpadových vôd z ČOV do horninového prostredia.
- Horninové prostredie v mieste vypúšťania odtokových vôd je tvorené svahovými hlinito-kamenitými sedimentmi
charakteru štrku ílovitého, ktorému možno priradiť koeficient filtrácie n x 10-6 m.s-1, čo radí toto prostredie
medzi prostredia stredne priepustné, u ktorých však na základe analógie s podobnými horninovými prostrediami
predpokladáme dostatočnú priepustnosť, ktorá je potrebná pre odtok z domovej ČOV. Konštrukcia ČOV a
vsakovacieho systému (cez systém vsakovacej šachty) umožní dostatočnú kapacitu pre vsakovanie odpadových vôd
z domovej ČOV.
- samočistiaca schopnosť horninového prostredia, kde bude realizované vypúšťanie je dostatočná,
- technické parametre navrhnutej ČOV a predpokladané množstvo vypúšťaných odpadových vôd a hydrogeologické
pomery horninového prostredia v záujmovom území dávajú predpoklad, že vypúšťaním odpadových vôd v
záujmovom území nedôjde k zhoršeniu kvality podzemných vôd,
- vypúšťanie odpadovej vody z navrhnutej ČOV nebude mať negatívny vplyv na okolité vodné zdroje vzhľadom k
nízkej priepustnosti horninového prostredia.
Na základe uvedeného, vyslovujeme kladné odporúčanie na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV pre
posudzovanú novostavbu rodinného domu do podzemných vôd za podmienok dodržania odporúčaných opatrení
uvedených v tomto posudku.

PODMIENKY POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO PODZEMNÝCH
VÔD:

1. REŽIM VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD A ICH CHARAKTER:
Jedná sa kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd, 24 hodín denne, 365, resp. 366 dní v roku.
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2. MIESTO A SPÔSOB VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD:
Vypúšťanie čistených splaškových odpadových vôd z ČOV typu AT 6 (výrobca: Aquatec VFL, s.r.o., Dubnica nad
Váhom), kapacity pre 5-6 EO, o výkone 0,60 m3/deň, na pozemku parcely KN-C č. 2933/1, v katastrálnom území
Stožok, prostredníctvom vsakovacieho objektu do podzemných vôd.

3. HODNOTY POVOLENÉHO MNOŽSTVA VYPÚŠŤANÝCH SPLAŠKOVÝCH ODP. VÔD:
- počet ekvivalentných obyvateľov: 4 EO
- výpočtový prietok 0,00875 l/s
- priemerná denná potreba vody: 580 l/deň
- maximálna denná potreba vody: 1160 l/deň
- maximálna hodinová potreba vody: 69,61 l/hod
- ročná potreba vody: 211,7 m3/rok

4. Pre vypúšťanie splaškových odpadových vôd PRÍPUSTNÉ KONCENTRAČNÉ HODNOTY („p“) a aj
MAXIMÁLNE KONCENTRAČNÉ HODNOTY („m“) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného
znečistenia podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
pre veľkosť zdroja do 20 EO, Príloha č. 6, časť A.2:

UKAZOVATEĽ BSK5: koncentračný limit „p“ - 25 mg/l; koncentračný limit „m“ - 50 mg/l; bilančné hodnoty –
14,5 g/deň; 5,293 kg/rok

UKAZOVATEĽ NL: koncentračný limit „p“ - 25 mg/l; koncentračný limit „m“ - 50 mg/l; bilančné hodnoty – 14,5
g/deň; 5,293 kg/rok

5. MIESTO ODBERU VZORIEK:
Na výstupe z ČOV, pred zaústením do vsakovacieho objektu, prípadne priamo vo vsakovacom objekte.

6. POČETNOSŤ ODBERU VZORIEK:
Dve vzorky ročne.

7. SPÔSOB ODBERU VZORIEK:
Hodnoty „p“ a „m“ sledovať v bodových vzorkách. Čas a miesto odberu má čo najlepšie charakterizovať činnosti
domovej čistiarne odpadových vôd.

8. ODPORÚČANÉ METÓDY STANOVENIA JEDNOTL. UKAZOVATEĽOV LIMITNÝCH HODNÔT:
Odbery a analýzy vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonávať a vyhodnocovať akreditovaným laboratóriom.
Povolené ukazovatele stanoviť metódami uvedenými v časti B prílohy č. 3 k Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.
z.. V súlade s § 5 ods. 13 NV SR č. 269/2010 Z. z., možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť
a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

9. SPÔSOB VYHODNOTENIA MERANIA PRIETOKOV A ROZBOROV VZORIEK, VYPÚŠŤANÝCH VÔD
PRE ÚČELY EVIDENCIE A KONTROLY:
Sledovať a evidovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd nepriamo, t. j. cez meranie odoberanej pitnej vody
vodomerom.
Výsledky meraní a rozborov stanovených ukazovateľov, je producent odpadových vôd povinný zasielať príslušnému
orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme 1 x ročne, najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
V prípade, že sa rozbormi vzoriek vypúšťaných odpadových vôd preukáže, že zariadenie ČOV neprečisťuje
odpadové vody v súlade s limitnými hodnotami „p“, bude túto skutočnosť potrebné konzultovať s výrobcom/
dodávateľom zariadenia a prijať nápravné opatrenia. Po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti v
povolení na osobitné užívanie vôd.

10. ĎALŠIE PODMIENKY:
- Zabezpečiť kontinuálnu prevádzku čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) podľa prevádzkového poriadku
osobou zaškolenou dodávateľom ČOV.
- Na zariadení ČOV čistiť len splaškové odpadové vody. Počas prevádzkovania obmedziť, resp. úplne vylúčiť
prísun látok do ČOV, ktoré by svojím charakterom alebo koncentráciou mohli mať nepriaznivý vplyv na činnosť
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mikroorganizmov a čistiace procesy prebiehajúce v ČOV (koncentrované dezinfekčné prostriedky, tuky a oleje,
toxické látky a podobne).
- V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania je potrebné požiadať o zmenu
povolenia, resp. o nové povolenie na vypúšťanie.

11. Orgán štátnej vodnej správy, v súlade s § 21 ods. 4 písm. d) vodného zákona stanovuje lehotu platnosti povolenia
na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do podzemných vôd, na dobu do 31.10.2027. V prípade dobudovania
verejnej splaškovej kanalizácie v danej lokalite sú stavebníci povinní sa na ňu napojiť.

12. Pred uplynutím tejto lehoty je potrebné v dostatočnom časovom predstihu požiadať orgán štátnej vodnej správy o
nové povolenie, resp. ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané o predĺženie jeho platnosti. K uvedenému
je potrebné predložiť vyhodnotenie plnenia podmienok za celé predchádzajúce obdobie, spolu s doložením dokladov
o odberoch a rozboroch vypúšťaných odpadových vôd, vykonaných akreditovaným laboratóriom.

13. V prípade, že dôjde k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým je spojené povolenie na osobitné
užívanie vôd ďalší nadobúdatelia sú povinní podľa § 22 ods. 1 vodného zákona toto oznámiť orgánu štátnej vodnej
správy do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

Námietky účastníkov konania: námietky vo vodoprávnom konaní zo strany účastníkov konania neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Stavebníci, Štefan Kováčik a Mariana Fabová, Dolinky 1338/13, 962 12 Detva (ďalej len „stavebníci“), podali dňa
01.10.2021 na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 88a stavebného zákona,
žiadosť o dodatočné povolenie vodnej stavby „B, Zdravotechnika - ČOV“, v rámci stavby „Rodinný dom Bungalov
1473 N“, na pozemkoch parciel KN-C č. 2933/1, 2933/2, v katastrálnom území Stožok (mimo zastavaného územia
obce). Zároveň podľa § 79 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 26 ods. 3 vodného požiadali o vydanie povolenia
na užívanie vodnej stavby a v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona aj o vydanie súvisiaceho povolenia na
osobitné užívanie vôd, t. j. povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd, prečistených v domovej čistiarni
odpadových vôd, do podzemných vôd. Vzhľadom k tomu, že vodná stavba je už dokončená, špeciálny stavebný
úrad v súlade s § 88a ods. 9 stavebného zákona, spojil konanie o dodatočnom povolení vodnej stavby s kolaudačným
konaním.
Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad, rozhodnutím číslo S2015/00011 - sp, zo dňa 25.02.2015, právoplatné
dňom 17.03.2015, pod bodom II. rozhodnutia povolila podľa § 39a stavebného zákona umiestnenie stavby domovej
čistiarne odpadových vôd.
Obec Stožok vydala k dodatočnému povoleniu vodnej stavby záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona
pod č. S2021/00319 – ozn., zo dňa 14.10.2021.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy upovedomil
účastníkov konania, obec a dotknuté orgány podľa § 18 správneho poriadku, podľa § 88a stavebného zákona a § 73
ods. 5 vodného zákona o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby, spojenom s kolaudačným konaním
a o začatí vodoprávneho konania vo veci súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd a zároveň nariadil ústne
pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.11.2021 o 9:00 hod., so stretnutím na Okresnom úrade
Detva, odbore starostlivosti o životné prostredie (Klientske centrum, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, č. d. 4).
Orgán štátnej vodnej správy poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu do podkladov nahliadnuť na
Okresnom úrade Detva, odbore starostlivosti o životné prostredie (Klientske centrum – J. G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva, č. d. 4) a námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní.

V KONANIACH BOLI PREDLOŽENÉ NASLEDOVNÉ DOKLADY:
- správny poplatok v súlade s položkou č. 61 a položkou č. 62a písm. d) bod 3. sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v celkovej
sume 110 €;
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom vodných stavieb – 2x;
- odborné hydrogeologické posúdenie – Mgr. Peter Štefanka, AQUAMIN, s.r.o., Rudinka 12, 023 31 Rudinka, s
dátumom vyhotovenia 07.09.2021;
- rozhodnutie č. S2015/00011 – sp, zo dňa 25.02.2015, právoplatné dňom 17.03.2015;
- porealizačné zameranie vyhotovenia vodnej stavby, zo dňa 18.06.2021, pod č. zákazky 82/2021;
- odovzdávací protokol ČOV typu AT6 + zaškolenie obsluhy ČOV;
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- vyhlásenie o parametroch ČOV typu AT6;
- protokol o komplexnom vyskúšaní ČOV;
- prevádzkový poriadok ČOV;
- vyhlásenie stavebného dozoru;
- súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, pod č. S2021/00310 – súhlas (užívanie), zo dňa
07.10.2021;
- čestné vyhlásenie o tom, že nedošlo ku križovaniu žiadnych inžinierskych sietí a o naložení s odpadom;
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie napojenia čističky odpadových vôd, zo dňa
28.06.2021.

- správny orgán si cez portál https://oversi.gov.sk overil: kópiu katastrálnej mapy; LV č. 2918 (čiastočný).

Z ústneho pojednávania, spojeného s miestnou ohliadkou bol vyhotovený protokol, ktorý tvorí súčasť spisového
materiálu.

Špeciálny stavebný úrad v časti I., rozhodoval podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 88 ods. 1 písm. b) a
§ 88a stavebného zákona, ktorý upravuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Správny orgán preskúmal žiadosť
a priložené doklady v zmysle ustanovení vodného a stavebného zákona, pričom zistil, že dodatočné povolenie
vodnej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a vodným zákonom, nebudú
ohrozené celospoločenské záujmy, starostlivosť o životné prostredie ani ohrozené práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania a dotknutých orgánov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán štátnej vodnej správy vodnú
stavbu dodatočne povolil.
Špeciálny stavebný úrad v časti II., rozhodoval v súlade s § 26 ods. 3 vodného zákona a § 76 až § 82 stavebného
zákona, ktorý upravuje konanie o kolaudácii stavieb. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa
§ 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval
sa tiež ustanovení § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona. Správny orgán zistil, že užívaním vodnej stavby nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým
z hľadiska ochrany životného prostredia. Podľa preskúmaných dokladov vodná stavba je bez závad a spôsobilá
bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, pričom podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona pre užívanie vodnej stavby
určil záväzné podmienky.
Orgán štátnej vodnej správy v časti pod bodom III. rozhodoval v súlade s § 21 a § 37 vodného zákona a v súlade
s NV SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 6, časti A.2, v zmysle ktorého stanovil prípustné koncentračné hodnoty
(„p“), maximálne koncentračné hodnoty („m“) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia pre ukazovatele BSK5
a NL, pre veľkosť zdroja do 20 EO a určil podmienky povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do
podzemných vôd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V súlade s § 21 ods. 4 písm. d) vodného
zákona stanovil lehotu platnosti povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do podzemných vôd na dobu
do 31.10.2027. V prípade dobudovania verejnej splaškovej kanalizácie v danej lokalite obce Stožok, sú stavebníci
povinní sa na ňu napojiť.
V súlade s položkou č. 61 a položkou č. 62a písm. d) bod 3. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za žiadosť na vydanie
dodatočného povolenia vodnej stavby a za žiadosť na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do užívania bol
e-kolkom, zo dňa 01.10.2021, uhradený správny poplatok v celkovej výške 110 € (90 € + 20 €).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Detva, odbore
starostlivosti o životné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom.

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
Mariana Fabová, Dolinky 1338/13, 962 12  Detva, Slovenská republika
Štefan Kováčik, Dolinky 1338/13, 962 12  Detva, Slovenská republika
Obec Stožok, Starostka obce, Stožok 47, 962 12  Stožok, Slovenská republika
Pavel Melicherčík, Píla 30, 966 81  Píla, Slovenská republika
Ján Melicherčík, Stožok 202, 962 12  Stožok, Slovenská republika
Marián Melicherčík, Stožok 44, 962 12  Stožok, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Kohút PRO, s.r.o., Ing. Rastislav Kohút, Štúrova 314/14, 972 26  Nitrianske Rudno, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Stožok, Stavebný úrad, Stožok 47, 962 12 Stožok
Obec Stožok, ŠSOO, Stožok 47, 962 12 Stožok
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Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
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