odbor starostlivosti o životné prostredie
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
OU-PN-OSZP-ŠVS/2019/000056-Ma

Piešťany 11. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ-PN-OSZP“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 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 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva žiadateľovi:

Develop & Partners s.r.o., Hálková 2761/33, 010 01 Žilina, IČO: 50 241 222

povolenie na osobitné užívanie vôd

podľa ust. § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie
a spevnených plôch do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho systému prostredníctvom
vsakovacích blokov typu EKODREN DB60 na pozemku s parc. č. 827/5 a 827/6 v k. ú. Veľké Orvište.

Podmienky povolenia:
1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku bude 36,785 l/s.
2. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa povoľuje na dobu 10 rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Časová platnosť povolenia sa určuje v súlade s ust. § 21
ods. 4 písm e) vodného zákona. Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej
správy o prehodnotenie povolenie na osobitné užívanie vôd.
4. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanoviska Ministerstva zdravotníctva, Inšpektorátu
kúpeľov a žriediel, ktoré sú súčasťou dokladovej časti:
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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2,
837 52 Bratislava - vyjadrenie č. S12487-2018-IKŽ-2, zo dňa 29. 10. 2018
Z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. i uplatňujeme nasledovné podmienky
a požiadavky:
1. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú
ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle
§ 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov
a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
2. Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku
ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov (Havarijný
plán).
3. Práce budú vykonávané s maximálnym ohľadom na skutočnosť, že sú realizované v ochrannom
pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov, v ktorom je zakázané vykonávať všetky činnosti,
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti
prírodnej liečivej vody, jéj využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť
prírodných liečivých zdrojov (§ 28, § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.).
4. Pri realizácii stavby je v nadväznosti na bod 3. tohto listu potrebné použiť také technické postupy,
riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek
ochrany podzemných vôd (najmä pri odvádzaní dažďových vôd z prístupových komunikácií
a parkovacích miest), so zohľadnením hydrogeologických pomerov, samočistiacej schopnosti pôdy
a horninového prostredia.
5. Pri realizácii stavby požadujeme dodržať závery a odporúčania uvedené v hydrogeologickom
posudku.
6. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na uvedené v bode 4 tohto stanoviska
vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov
a o overení požadovaných vlastností výrobkov a ostatné požadované doklady príslušnému
správnemu orgánu.
7. Všetky práce budú vykonávané podľa príslušného projektu a pri zabezpečení stáleho odborného
dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva
zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
8. V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z činností
podľa § 40 ods. 2 písm. e) alebo § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné
vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené, a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnúť.

Odôvodnenie
Dňa 26.09.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na osobitné
užívanie vôd od spoločnosti Develop & Partners s.r.o., Hálková 2761/33, 010 01 Žilina. Na základe
podanej žiadosti tunajší úrad oznámil začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom
konania, dotknutým
orgánom
a organizáciám
štátnej
správy
oznámením
pod č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/007170-Ma zo dňa 05. 11. 2018 a upustil od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky, preto tunajší orgán štátnej vodnej
správy vyhovel žiadosti vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, hydrogeologický posudok.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Develop & Partners s.r.o., Hálková 2761/33, 010 01 Žilina v zastúpení
EURODESIGN – Ateliér, s.r.o., Hodžova 13, 010 01 Žilina
2. Obec Veľké Orvište, 922 01 Veľké Orvište 17
3. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
4. Doručenie verejnou vyhláškou – účastníci konania
5. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu

