
S t r a n a  1 | 3 

 

O b e c  Hamuliakovo 
Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Č.j.: OÚHAM/975/3370/2020-Sz          dňa: 21.12.2020 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Obec Hamuliakovo zastúpená starostkou obce, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. SNR 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný správny orgán v prenesenom 

výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa  ust. § 58 písm. e), § 63, ods. 1, 

písm. a)  zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad 

podľa ust. § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej 

stavby vydáva  

p o v o l e n i e 

 

podľa ust. § 26, ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona a v súlade s  § 46 

a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov žiadateľovi: 

 

Fabok Jaroslav, Úzka 262/2, 900 43 Hamuliakovo a Jana Faboková, Úzka 262/2, 900 43 

Hamuliakovo, na uskutočnenie vodnej stavby „narážaná studňa“, na pozemku reg. „C“ 

parc. č. 300/6, k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo.   

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

a) Účelom stavby je zabezpečiť dodávku vody pre úžitkové účely stavebníka. 

b) Stavba je inžinierskou stavbou, ktorá sa člení na stavebné objekty: 

− narážaná studňa do hĺbky 6,0 m,  

− čerpadlo typu: HWW 2800 HP 0,8, výkon 0,6kW, 2800l/h 

c) Stavba sa uskutoční na pozemku reg. „C“ parc. č. 300/6, k.ú. Hamuliakovo, obec 

Hamuliakovo 

 

Povoľuje osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 odst. 1, písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. 

Zákona o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v tomto rozsahu: 

- voda čerpaná na účely úžitkové, sezónne cez letné mesiace 

- maximálne množstvo odoberanej podzemnej vody v priemere 3731/deň, 

 

a upúšťa od kolaudácie stavby 

 

v zmysle § 81 c, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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Povinnosti stavebníka: 

a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.         

b) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou  

schopnosťou pohybu a príslušné technické normy. 

c) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. § 67, ods.2 zákona č. 50/1976 Zb.  v znení jeho 

novely. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie. 

d) Stavebník je povinný požiadať obec Hamuliakovo o vyznačenie právoplatnosti na 

rozhodnutí. 

e) Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd 

vydáva najviac na 10 rokov. Stavebník je povinný povolenie na odber podzemných vôd 

predĺžiť najneskôr do 10 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Podľa § 21 ods. 

5 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa 

nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.  

 

 

Odôvodnenie 

 

Žiadateľ podal dňa 18.11.2020 žiadosť na Obec Hamuliakovo o vydanie stavebného 

povolenia na vybudovanie vodnej stavby „narážaná studňa“ na pozemku parcela č. 300/6 

reg.“C“,  v k. ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo. Obec Hamuliakovo dňa 25.11.2020 listom 

č.j.: OÚHAM/975/3049/2020-Sz oznámil začatie vodoprávneho konania a upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. 

Obec Hamuliakovo preskúmala žiadosť a všetky predložené podklady pre vydanie 

stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že 

uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené 

vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Obec Hamuliakovo 

v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

S uskutočnením stavby všetci súhlasili, ich pripomienky a požiadavky boli zohľadnené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Obec Hamuliakovo rozhodovala v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného 

zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tomto sa riadila § 46 a §47 zákona 

č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na 

vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež 

ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné 

povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia. 

Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana 

záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.   
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Poučenie 

 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v 

lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec 

Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Bratislava, 

Tomášikova 32, 832 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné 

toto rozhodnutie preskúmať súdom. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

starostka obce 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Silvia Szekeresová 

Za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci.......................... tel.: 02/4564 6071 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručí sa – účastníkom konania: 

1. Fabok Jaroslav, Úzka 262/2, Hamuliakovo, 900 43 

2. Faboková Jana, Úzka 262/2, Hamuliakovo, 900 43 

3. Kramárová Margita, Hamuliakovo, č. 54, Hamuliakovo, 900 43 

4. Vass Ľudovít, Úzka 53/4, Hamuliakovo, 900 43 

Na vedomie: 

5. Obec Hamuliakovo 

6. a/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


