
O k r e s n ý    ú r a d    K r u p i n a
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

ČSA 2190/3, Krupina  

Číslo spisu: OU-KA.OSZP-2016/000736                                        V Krupine, dňa 22.06.2016

  R O Z H O D N U T I E

                  Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 2 ods.
3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ako príslušný správny orgán výkonu štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 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,   ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len OŠVS)
podľa § 61 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 (ďalej len vodný zákon )  a podľa § 73, ods. 5
vodného zákona na základe návrhu  žiadateľa  –  Obec Zemiansky Vrbovok,  Zemiansky
Vrbovok  13, 962 41 Bzovík,    rozhodol takto:

I.

                   Podľa § 21, ods. 1, písm. b/1 vodného zákona vydáva povolenie na osobitné
užívanie vôd počas trvalej prevádzky vodnej stavby,
t.j. odber podzemnej vody z vŕtanej studne  na parcele KN C 462/8, k.ú. Zemiansky Vrbovok, 
v rozsahu:

Qd (m3/deň) Qpriem(l/s) Qmax(l/s) Qroč.(m3/rok)
19,2 0,22 0,36 7 000

Podmienky rozhodnutia:
1. Odber  podzemnej  vody   bude  využívaný  pre  zásobovanie  verejného  vodovodu

v obci Zemiansky Vrbovok  pitnou a  požiarnou vodou.
2. Meranie  množstva  odobratej  podzemnej  vody vykonávať  odpočtom z vodomeru,

ktorý je umiestnený v objekte vodného zdroja.
3. Vodomer   musí  spĺňať  požiadavku   §  15  zákona  č.  142/2000  Z.z.  o metrológii

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o určených
meradlách.

4. Viesť evidenciu odobratej vody.
5. Povolenie  na  odber  podzemných  vôd  nezaručuje  odber  týchto  vôd  v povolenom

množstve ani v potrebnej kvalite.
6. V prípade zmien podmienok tohto povolenia, zmeny oznámiť orgánu ŠVS.
7. 1x  ročne    oznamovať   orgánu  ŠVS  a poverenej  osobe,  t.j.  Slovenskému

hydrometeorologickému ústavu Banská Bystrica údaje o odbere vody za príslušný
kalendárny rok do 31.1. nasledujúceho roka.
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8. V prípade odberu podzemných vôd nad 15 000 m3 za rok  podať návrh na  výšku
poplatkov  za  odber  podzemných  vôd  správcovi  vodohospodársky významných
vodných tokov, SVP š.p.  OZ  Banská Bystrica.

9. Časová platnosť povolenia: podľa § 21, ods. 4 vodného zákona 10 rokov od dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

           Obec Zemiansky Vrbovok   podala dňa 13.06.2016 žiadosť na  Okresný úrad Krupina,
odbor starostlivosti o životné prostredie,  na vydanie  povolenia na odber podzemnej vody
z vodného zdroja, vŕtanej  studne,  umiestnenej na parcele KN C  č. 462/8,   k.ú. Zemiansky
Vrbovok. Vodný zdroj  je zdrojom vody pre verejný vodovod v obci Zemiansky Vrbovok,
zásobuje obec   pitnou  a požiarnou vodou.
           Okresný úrad Krupina, OSZP, úsek štátnej vodnej správy preskúmal podanú žiadosť
a priložené doklady.  Vodovod a vŕtanú studňu budoval  investor MNV Zemiansky Vrbovok
a JRD Zemiansky Vrbovok.  Tento vodovod už nezásobuje objekty bývalého JRD. Vŕtaná
studňa bola vybudovaná v roku  1958, celková hĺbka je  48,2 m. Výdatnosť studne je  1,8 l/s. 
           Pôvodné povolenie  na odber podzemných vôd, ktoré vydal Okresný národný výbor  vo
Zvolene,  odbor poľnohospodárstva,  lesného a vodného hospodárstva,  sa nezachovalo.   RD
Bzovík ( aj s k.ú. Zemiansky Vrbovok) vlastní a užíva len  vodné zdroje na hospodárskom
dvore Bzovík a Čekovce, ostatné vodné zdroje zmenili vlastníka, boli odovzdané obciam.
          Vzhľadom k tomu, že správnemu orgánu je situácia v teréne dobre známa,   predložené
doklady  postačujú  pre  vydanie  povolenia  a   účastníkom konania  je  len  Obec Zemiansky
Vrbovok,  OŠVS upustil od  ústneho konania a miestneho šetrenia.  
          Orgán štátnej vodnej správy  preskúmal podanú žiadosť,   všetky doložené doklady
a vzhľadom   k tomu,  že  užívaním  tejto  stavby    nie  sú  ohrozené,  ani  poškodené
vodohospodárske a všeobecné záujmy  a práva iných a účastníci  konania nemali  námietky
voči vydaniu povolenia, orgán štátnej vodnej správy vyhovel predmetnej žiadosti a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti  tohto rozhodnutia.

Poučenie:
           Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa §
53 a § 54 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
v lehote   do   15   dní   odo   dňa   doručenia   rozhodnutia,   podaním   na   Okresnom   úrade
Krupina,   odbore   starostlivosti   o životné   prostredie,   ČSA   2190/3,   963   01   Krupina.
Rozhodnutie   je   možné   preskúmať   súdom   po   vyčerpaní   riadnych   opravných
prostriedkov.

                                                                                               Ing. Milan Blaško
                                                                                                  vedúci odboru

Doručuje sa: 
1. Obec Zemiansky Vrbovok, Zemiansky Vrbovok 13, 962 41 Bzovík.

Na vedomie:
      2.    SHMÚ, regionálne stredisko, Zelená 5, 975 90 Banská   Bystrica.
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