
OBEC PODKYLAVA  
 

 

Č. j.   679/2021/156/2020                                                        v Podkylave, 23.03.2021 

 

 

 

Vec: Studňa – povolenie na realizáciu vodnej stavby a na odber podzemnej vody  

 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

 

Navrhovateľ:  Monika Csehová, Čalovec 189, 946 02, v zastúpení : Ing. Pavol Horeš, Turá Lúka 

33, 907 03 Myjava  podal dňa 19.01.2021 žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodnú 

stavbu – vŕtanú studňu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b1) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov /vodný zákon/ na pozemku parcela C KN č. 7749  v k. ú. Podkylava. 

 Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania oznámením č. j. OcÚPd 

45/156/2020 zo dňa 19.01.2020. Nakoľko niektorí účastníci konania si oznámenie neprevzali 

z dôvodu, že adresát je neznámy  bolo potrebné opätovne vydať oznámenie o začatí konania č.j. 

OcÚPd 71/156/2020 zo dňa 12.02.2021 verejnou vyhláškou.     

 Obec Podkylava ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a  ako špeciálny stavebný úrad  podľa § 

120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)  posúdil žiadosť v zmysle § 21 ods. 1 

písm. b)1 a písm. c),  § 26 ods. 1  a § 52  ods. 1 písm. d/ vodného zákona.  Na základe tohto 

posúdenia vydáva: 

                  povolenie 

 

pre stavebníka : Monika Csehová, Čalovec 189, 946 02 

 

A/ na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b)1 zákona  č. 364/2004 Z.z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov /vodný zákon/ z vodného zdroja, ktorým je  vŕtaná studňa na parcele C KN č. 7749 

 v k. ú. Podkylava.   

Odber je povolený za podmienok: Qmax. = 0,5 l/s,  ročná spotreba  182,25 m 3. 

Platnosť povolenia na odber podzemnej vody skončí po 10-tich rokoch odo dňa nadobudnutia tohto 

povolenia. 

B/ na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný 

zákon/, ktorou je v danom prípade studňa na pozemku parcela C KN. č. 7749 v k. ú. Podkylava. 

 

Povolenie sa udeľuje s určením nasledovných podmienok: 

1. Studňa musí spĺňať požiadavky STN 75 5115. 



2. Studňa   bude   realizovaná   a osadená  v teréne   podľa   projektovej   dokumentácie 

nasledovne: 

-  vŕtaná studňa bude uskutočňovaná oprávnenou firmou. Studňa bude s priemerom 125 mm 

a hĺbkou 28 m,  

- plocha okolo studne vo vzdialenosti 10 m, nesmie byť akokoľvek znečisťovaná, nepriepustná 

vrstva okolo studne bude aspoň 1 m,  povrch bude upravený dlažbou, 

- vŕtaná studňa bude slúžiť na prívod pitnej vody pre rodinný dom z dôvodu nedostupnosti 

verejného vodovodu, 

- podzemná voda na pitné účely musí svojím zložením vyhovovať STM 7555 111 – Pitná voda, 

- na meranie odoberaného množstva podzemnej vody bude osadené meracie zariadenie, 

- zo  studne bude voda privedená do rodinného domu  mat. HDPE o DN 32,  

- na čerpanie zo studne bude použité ponorné čerpadlo APD WORTEX s prevedením Noril. Táto 

inštalácia si vyžaduje zriadiť elektrickú NN prípojku a na čerpadlo bude osadená riadiace jednotka 

Brio 2000 s menovitým krytím IP 55,  

    3. Po vybudovaní studne je nutné previesť fyzikálno-chemický a bakteriologicko-

biologický rozbor podzemnej vody, nakoľko bude využívaná ako zdroj pitnej vody pre rodinný 

dom. 

         4. Navrhovatelia sú povinní uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke 

vodohospodárskeho diela v zmysle ustanovení Občianskeho resp.  Obchodného zákonníka. 

          5.  Stavba musí byť vybudovaná tak, aby odberom z nej nebola podstatne ovplyvnená 

výdatnosť susedných studní. 

          6.   Pri uskutočňovaní  stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických  zariadení a dbať na ochranu a zdravia osôb na stavenisku. 

         7.  Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ toto povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle  

§52 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb.  

         8. Navrhovatelia zrealizujú stavbu do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. V zmysle § 24 odst. 1, písm. b) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca 

platnosť ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ak nebude stavba  

zahájená.  

        Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  je projektová dokumentácia stavby „Vŕtaná 

studňa “, ktorú vypracoval: Ing. Oto Hladík – autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v Slovenskej 

komore stavebných inžinierov, č. 2184*A2. 

V ochrannom pásme vodného zdroja nie je možné vykonávať žiadne práce ani umiestňovať stavby, 

ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných vôd. 

Po ukončení stavby sú stavebníci povinní požiadať tunajší správny orgán – Obec Podkylava 

o vykonanie kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 

Okresný úrad Myjava, odbor starosltlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny  

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť 

rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a zničeniu. V prípade výskytu chránených druhov 

živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody 

a krajiny. 

2. Na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta 

výkopov z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením 

nepôvodných inváznych rastlinných druhov. 



3. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba 

geograficky pôvodné druhy drevín a bežne požívané druhy sadovníckej úpravy. V žiadnom 

prípade nebudú použité nepôvodné druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín. 

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva 

1. Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa 

odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods.1 písm. b) 

bod 5 zákona o odpadoch. 

2. Plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch, a to najmä správne 

zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, 

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo  zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom 

stavebného odpadu, ktorý vznikol pri stavebných prácach pre fyzické osoby, je ten, kto 

uvedené práce vykonáva. 

3. Zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 

4. Na nakladanie s odpadmi kategória O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 

zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle 

stavebnej firmy. 

5. Ak bude pôvodca odpadu , držiteľ odpadu alebo stavebník pozemku vykonávať akúkoľvek 

činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. a) -x) zákona o odpadoch , je 

povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie 

súhlasu – napr. 

- V prípade skladovania výkopovej zeminy mimo staveniska pred je využitím na zásypové 

práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na 

zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodnenie odpadov a ktoré nie je miesto 

vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch 

na skaldovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie 

súhlasu je okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany 

- Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu povodia, k vydaniu povolenia na vodnú stavbu 

k vydaniu povolenia na vodnú stavbu a odberom podzemných vôd v množstve 

požadovanom a za účelom ich využitia pre potreby zásobovania RD vodou nemáme 

námietky. 

- Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi studne povinnosť merať množstvo 

odoberaných podzemných vôd, čo sa vyžaduje osadenie certifikovaného meracieho 

zariadenia  ( vodomer) a pri odbere vôd zákonných stanovených množstvách oznamovať 

údaje o oderoch raz ročne poverenej osobe  SHMÚ Bratislava ) a našej organizácii podľa 

NV SR č. 755/2004 Z.z. na základe ktorých je určená výška poplatkov za odbery 



podzemných vôd podľa § 79 ods.7 a 8 vodného zákona. Poplatky za užívanie týchto vôd sú 

príjmom Environmentálneho fondu. 

 

                                                                  O d ô v o d n e n i e 

 

Navrhovatelia podali dňa 19.01.2021 žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na 

vodnú stavbu – vŕtaná studňa, povolenie na odber podzemnej vody v zmysle zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov /vodný zákon/ na pozemku parcela C KN č. 7749 v k. ú. Podkylava. 

Obec Podkylava dňa 05.11.2020 vydala vyjadrenie č. j. OcÚPd 981/156/2020, v ktorom 

vyjadrila súhlas s uskutočnením vodnej stavby za podmienok: 

- stavebník si podá žiadosť o povolenie na vodnú stavbu v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 

Z. z. vodný zákon a žiadosť o povolenie na nakladanie s podzemnými vodami § 21 ods. 1 

písm. b)1 a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon 

            Obec Podkylava v zastúpení starostom obce, oznámila dňa 19.01.2021 začatie 

vodoprávneho konania č. j. OcÚPd 45/156/2020. Nakoľko niektorí účastníci konania si oznámenie 

neprevzali z dôvodu, že adresát je neznámy  bolo potrebné vydať opätovne oznámenie o začatí 

konania č.j. OcÚPd 71/156/2020 zo dňa 12.02.2021 verejnou vyhláškou.     

 

            Obec Podkylava z dôvodu znalosti miestnych pomerov a postačujúcich podkladov pre 

vydanie vodoprávneho povolenia upustila od miestneho zisťovania. Účastníci konania v stanovenej 

lehote nezaslali námietky ani pripomienky.  

 

 

 V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by 

znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených  rozhodnutím a rozhodol tak, ako 

je uvedené  vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

 

Doklady pre vydanie rozhodnutia: 

1. projektová dokumentácia stavby „Vŕtaná studňa“ 

2. Dokumentácia k technickej správe o hĺbení vypracovaná Marek&Dohnal, Oslavice 76, 594 01 Velké 

Meziříčí, ČR 

3. Stanovisko Okresného úradu Myjava, odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 08.01.2021 pod č.j. OU-MY-

OSZP-2020/000082-002 
4. Stanovisko Okresného úradu Myjava, odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 12.01.2021 pod č.j. OU-MY-

OSZP-2020/000077-002 
5. Vyjadrenie SVP š.p., OZ Piešťany zo dňa 26.11.2020 pod č.j. CS SVP OZ PN 87702/2020/2, CZ 

37067/210/2020 
 

Navrhovateľ  zaplatil správny poplatok    30,00  €  podľa položky 60 písm. d) zákona č. 

145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov prevodom na účet obce Podkylava. 

 

 

 

 

 



 

                                                                    P o u č e n i e  

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle §53 zákona č.71/1976 Zb. odvolať do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie cestou 

tunajšieho správneho orgánu. 

 Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

         

                                                                                     

                                                                                             Ing. J á n  M o r i h l a d k o 

                                                                                                          starosta obce 

                                                                                   

 

 

 

Doručí sa: 

1. Monika Csehová, Čalovec 189, 946 02 v zastúpení : Ing. Pavol Horeš, Turá Lúka 33, 907 03 Myjava   
2. Dohnal&Marek – vŕtanie studní, Oslavice 79, 594 01 Velké Meziříčí, ČR 

3. Ľudovít Marek, Moravská 815, 907 01 Myjava 

4. Slávka Šúlovská, Horný rad 568/41, 906 13 Brezová pod Bradlom 

5. Emília Toisilová, Přemyslovce 60, 709 00 Ostrava, ČR 

6. Obec Podkylava, Podkylava č.6, 916 16 

7. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany 

 

 

Toto rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby a na odber podzemnej vody sa doručí v zmysle § 26 

ods.1 správneho poriadku  - zákon č. 71/1967 Zb. úplne znenie neznámym vlastníkom susedných 

nehnuteľností – Ľudovít Marek, Moravská 815, 907 01 Myjava; Emília Toisolová, Přemyslovce  

60, 709 00 Ostrava, ČR.  

V zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku – zákon č. 71/1967 Zb. – úplne znenie bude rozhodnutie 

vyvesené po dobu 15-tich dní na verejnej tabuli Obce Podkylava. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

 

 

Vyvesené dňa 24.03.2021 

 

Zvesené dňa 09.04.2021 

 

 

 

                                                  Odtlačok pečiatky  

              a podpis oprávnenej osoby 

 

 


