OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ul. Hlavná l, 056 0l Gelnica

OU-GL-OSZP-2016/000372/Tu

11.12.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC:
Obec Závadka, Závadka 192, pošta 053 33 Nálepkovo - žiadosť o uvedenie do užívania vodnej
stavby „Vodovod Závadka“ na pozemkoch v k. ú. Závadka – rozhodnutie.

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 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 podľa §-u 61 zák. 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), špeciálny
stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 26 ods. 3 vodného zákona v znení
neskorších predpisov na základe predloženej žiadosti a výsledku uskutočneného vodoprávneho
konania vedeného podľa § 73 vodného zákona a primerane podľa § 80 a 81 stavebného zákona
vydáva
I.

podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a primerane podľa § 82 stavebného zákona
stavebníkovi
Obec Závadka, 053 33 Závadka 192, IČO : 00329797
povolenie

na užívanie vodnej stavby „Vodovod Závadka“ na pozemkoch v k. ú. Závadka a Nálepkovo.
Stavba „Vodovod Závadka“ je podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení z.č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach verejným vodovodom III. kategórie, ktorý pozostáva z:
SO 01 – Obecný vodovod
SO 01-1 – Zachytenie prameňov – záchyty troch prameňov ústiace do troch pramenných
nádrží, z nich je voda zvedená zbernými potrubiami PVC DN 12,5/110 (dĺžka 118 m, 36 m,
175 m) do zbernej nádrže, zo zbernej nádrže odpadové potrubie KT 150 dĺžky 25 m,
1/8

OU-GL-OSZP-2016/000372/Tu - roz. z 11.12.2017

SO 01-2 – Prívodný rad k čerpávacej stanici – gravitačný, zo zbernej nádrže vyhotovený z
potrubia PVC DN 12,5/110 dĺžky 360 m,
SO 01-3 – Čerpacia stanica – podzemný objekt pozostávajúci z plastovej nádrže rozmerov
5000x2000x2160 mm s objemom 17 m3, z prepadového potrubia zaústeného do Borsučieho
potoka, z kruhovej plastovej podzemnej šachty, v ktorej je umiestnený PS 02 a nadzemný
murovaný prestrešený objekt chrániaci podzemnú časť.
SO 01-4 – Výtlačný vodovodný rad k vodojemu – rad A z oceľového potrubia DN 110 dĺžky
1881 m.
SO 01-5 – Vodojem 150 m3 - železobetónová podzemná jednokomorová stavba s nadzemnou
manipulačnou komorou, ktorá je chránená oplotením z oceľového pletiva, odpadové potrubie
PVC DN 315 dĺžky 5 m, chlorátor na dezinfekciu vody chlórnanom sódnym.
SO 01-6 – Zásobovací vodovodný rad – zásobné potrubie PVC DN 12,5/110 v radoch podľa
geodetického zamerania o dĺžkach 168 m (hydranty H11, H12), 225 m (hydranty H9, H10),
380 m (hydranty H1, H2, H3), 506 m (hydranty H17, H18), 323 m (hydranty H21, H22,
H30), 180 m (hydranty H19, H20), 313 m (hydranty H4, H5, H6, H27), 138 m (hydrant H7),
zásobné potrubie PVC DN 12,5/90 v radoch o dĺžkach 423 m ( hydranty H14, H15), 90 m ,
168 m ( hydranty H11, H12), 98 m, 95 m, 241 m ( hydranty H28, H29), 123 m (hydranty
H21, H26), 98 m, 152 m ( hydrant H23), prípojky z potrubia PVC DN 12,5/90 o dĺžkach 82
m, 55 m, a 35 m (hydrant H31), regulačné šachty RŠ1, RŠ2 (viď GP č. 34605045-50/12-16 z
28.12.2015).
SO 04 – Elektroprípojky a signalizácia (časť týkajúca sa vodovodu).
PS 02 – Strojno-technologická časť k prečerpávacej stanici pitnej vody - automatická tlaková
stanica Hydrovar a manipulačná výstroj čerpacej stanice s 2 čerpadlami.
Súbor stavieb verejného vodovodu Závadka bol povolený rozhodnutím Obvodného úradu
životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 1841/4/96-Zx z 22.5.1996 podľa projektovej
dokumentácie „Závadka – obecný vodovod , kanalizácia a ČOV“ zhotovenej zhotoviteľom
IDARA spol. s r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves (stavebná časť) a PROX
T.E.C., Levočská 866, Poprad (technologická časť) v 01/1996 pod arch.č. 003/02/96, stavba bola
umiestnená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č.
1707/1995-5-Mz z 29.11.1995. Určenie pásiem ochrany vodárenskeho zdroja, uvedenie do
skúšobnej prevádzky a povolenie zmien stavby bolo vykonané rozhodnutím Obvodného úradu
životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011, skúšobna prevádzka
bola predĺžená tým istým úradom rozhodnutím č. 2013/00261/Tu z 31.7.2013.
Užívanie vodnej stavby sa povoľuje za týchto podmienok:
l. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný starať sa o jej riadnu a pravidelnú
údržbu tak, aby jej užívaním nevznikalo nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo
k zhoršovaniu životného prostredia a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
2. Vlastník stavby je povinný uchovávať dokumentáciu diela a jeho zmien po celý čas jeho
užívania, pri zmene vlastníka ju odovzdá nadobúdateľovi, pri odstránení vodnej stavby
stavebnému úradu. Pri zmene vlastníka je povinnosťou nového vlastníka oznámiť túto zmenu
orgánu štátnej vodnej správy (ďalej ŠVS). Skutočné vyhotovenie stavby je geodeticky zamerané
po jej realizácii oprávnenou osobou Rastislavom Špitzom, GP č. 34605045-50/12-16 z
28.12.2015 (distribučná sieť), 34605045-47/05 z 5.8.2005 (vodojem), č. 34605045-91b/05 z
9.12.2005 (zachytenie prameňov) a výtlačné potrubie č. 34605045-50/12-16 z 28.12.2015.
3. Prevádzka vodnej stavby sa bude riadiť podľa „Prevádzkového poriadku verejného vodovodu
Závadka“ spracovaného zhotoviteľom STAVSLUŽBY s.r.o., Rudňany 433 v 7/2010, ktorý bol
doplnený. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný zabezpečiť jej kontinuálny
chod, v prípade jej nefunkčnosti, resp. odstávke vodných stavieb, zabezpečiť náhradné
zásobovanie odberateľov pitnou vodou a ihneď vykonať opatrenia na jej opätovné uvedenie do
prevádzky. Zároveň je prevádzkovateľ takúto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť orgánu
štátnej vodnej správy a orgánu verejného zdravotníctva
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4. Prevádzkovateľom VV Závadka bude na základe zmluvy č. 003 v/2013 zo dňa 01.02.2013
oprávnená osoba Aqua Spiš plus s.r.o., 053 23 Rudňany 433. Prevádzkovateľ a vlastník, je
povinný pri prevádzke dodržiavať ustanovenia vodného zákona, zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach, ustanovenia súvisiacich predpisov a rozhodnutí orgánov
štátnej správy viažucich sa k stavbe. Predovšetkým zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť pitnej
vody a vykonávať kontrolu kvality surovej a upravenej vody, viesť prevádzkovú evidenciu VV
vrátane prípojok a pripojených osôb, množstva odobratej vody a stav k 31.12. príslušného roka
oznamovať orgánu ŠVS do 31.1. nasledujúceho roka spolu so zhodnotením dosiahnutých
výsledkov v kvalite a kvantite pitnej vody.
5. Akékoľvek zmeny vodnej stavby vrátane zmien v spôsobe jej prevádzkovania je možné
vykonávať len na základe rozhodnutia orgánu ŠVS.
6. Za povodňovú ochranu objektov vodnej stavby zodpovedá podľa zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami vlastník a prevádzkovateľ stavby, ktorý je povinný vypracovať
povodňový plán zabezpečovacích prác pre čas užívania stavby a predložiť ho na schválenie
orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami v zmysle podľa § 10 ods. 2) písm c) a d) zákona
č. 7/2010 Z.z. a predložiť ho na schválenie orgánu ochrany pred povodňami. Vlastník stavby
zabezpečí vyhotovenie povodňového plánu zabezpečovacích prác pre stavbu križujúcu tok
Borsučí potok, stanovisko správcu toku k nemu a predloženie na schválenie do 30.3.2018 a do
jeho schválenia sa bude riadiť povodňovým plánom obce.
7. Prevádzkovateľ počas celej doby existencie VV zabezpečí, aby novopripojené nehnuteľnosti
neboli pripojené aj na iný rozvod pitnej vody, ktorý by mohol byť zdrojom kontaminácie celej
distribučnej siete VV.
8. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu
z jej prevádzky v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva prostredníctvom oprávnenej osoby.
9. Vlastník stavby je povinný do 10 dní od začatia prevádzkovania VV oznámiť Ministerstvu
životného prostredia údaje podľa § 15 ods. 6 a 7 písm d) zákona o VV a VK a vyhlášky MŽP SR
č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej
evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

II. podľa § 21 ods. 2 písm. b) vodného zákona vydáva žiadateľovi
Obec Závadka, 053 33 Závadka 192, IČO : 00329797
povolenie
na osobitné užívanie podzemných vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd zachytených
pramennými záchytkami č. 1, č. 2 a č. 3 v lokalite Hermanove lúky na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom vodnej stavby „Vodovod - Závadka“.
Podmienky povolenia na osobitné užívanie podzemných vôd:
1. Miesto a spôsob odberu podzemných vôd
Miesto: Lokalita umiestnenia prameňov je JV od štátnej cesty Nálepkovo – Závadka v smere ku
kóte Skalné 887 m.n.m. a Starý vrch 926 m.n.m., miestny názov Hermanové lúky, ľavobrežná
časť povodia toku Borsučí potok, číslo hydrologického poradia 4-32-02-021, zariadenia na odber
ležia na pozemkoch v k. ú. Nálepkovo odčlenených podľa GP č. 34605045-91b/05 z 9.12.2005 a
sú zapísané v katastri nehnuteľností
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- záchyt prameňa č. 1 – pozemok CKN 7523 (jímka a oplotenie PO)
- záchyt prameňa č. 2 – pozemok CKN 7527, 7528 (jímka) a 7526,
- záchyt prameňa č. 3 – pozemok CKN 7542 a 7543 (jímka).
Spôsob: kontinuálny v časovom režime 24 hodín denne a 365 dní v kalendárnom roku
prostredníctvom záchytov prameňov a so spoločnou prvotnou akumuláciou v zbernej jímke
(CKN 7553, LV 3090), prebytočná voda vyteká prepadovým potrubím s vyústením na terén,
odoberaná voda gravitačne odteká do čerpacej stanice.
2. Hodnoty povoleného množstva odberu povrchových vôd a spôsob merania:
Povolené množstvo odberu podzemných vôd úhrnom zo všetkých troch prameňov – 0,92 l.s-1,
t.j. 29013 m3/rok.
Množstvo odobratých vôd bude určované meraním vodomerom na odtokovom potrubí
z vodojemu (určeným meradlom podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii). Meradlo musí
byť overované v stanovených lehotách.
3. Vyhodnotenie meraní, rozborov a oznamovanie výsledkov
3.1. Prevádzkovateľ zdroja a VV je povinný viesť o množstve a kvalite odobratej vody
prevádzkovú evidenciu. Sledovanie kvality odobratej vody je povinný vykonávať v súlade s
Vyhláškou MŽP č. 636/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na
sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch. Podľa úpravy surovej vody sa jedná o
kategóriu A1 úpravy, početnosť rozborov vody a ich rozsah je nutné vykonávať podľa uvedenej
vyhlášky.
3.2. Pri dosiahnutí množstiev odobratej podzemnej vody uvedených v § 6 ods. 5 vodného
zákona (15 000 m3) je povinný výsledky meraní odovzdávať poverenej osobe Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu podľa § 20 Vyhlášky MŽP č. 418/2010 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona.
3.3. Podľa § 79 ods. 2 vodného zákona je povinný ten, kto odoberá viac ako 15 000 m3 vody za
kalendárny rok alebo 1 250 m3 za mesiac platiť poplatky za odber podzemnej vody podľa
Nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd zmeneného nariadením vlády
č. 367/2008 Z.z. a nariadením vlády č. 394/2016 Z. z. V tej súvislosti je povinnosťou podať
poplatkové priznanie za odber podľa § 8 uvedeného nariadenia vlády správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka (SVP, š.p.).
3.4 Zaslať ministerstvu MŽP SR na schválenie záverečnú správu hydrogeologického prieskumu
s výpočtom množstva podzemných vôd tak, aby MŽP SR mohlo rozhodnúť v termíne do
31.12.2018.
3.5. Kontrolovať prípadný senzorický dopad obsahu železa na pitnú vodu v spotrebisku a
v prípade zistenia zmien vykonať kontrolný rozbor na Fe.
4. Platnosť povolenia
Toto povolenie sa vydáva na dobu určitú v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona na desať rokov.
Pred uplynutím tejto lehoty je potrebné požiadať orgán ŠVS o predĺženie povolenia alebo
vydanie nového povolenia.

III. po premietnutí zmien v katastrálnom operáte katastrálneho územia Nálepkovo
vykonaných realizáciou pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, ktoré boli zapísané dňa 3.3.2016
mení
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rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko
Gelnica č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011 v diele IV. , ktorý určuje pásma ochrany
vodárenského zdroja „Hermanove lúky“ určeného na zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou prostredníctvom vodnej stavby „Vodovod - Závadka“ tak, že pôvodné znenie bodov
IV.1., IV.2. a IV.7. nahrádza nasledovným textom bodov 1., 2. a 3.
1. Pásmo ochrany I. stupňa podzemného vodárenského zdroja „Hermanove lúky“
- PO I. stupňa č. 1 – vymedzené oplotením z oceľového pletiva po obvode pozemku CKN 7523 v
k. ú Nálepkovo v tvare lichobežníka 27,5 x 21 m (vlastník Obec Závadka, LV 3090), ostatná
plocha o výmere 485 m2,
- PO I. stupňa č. 2 – vymedzené oplotením z oceľového pletiva po obvode pozemkov CKN 7527
a 7526 v k. ú Nálepkovo v tvare kosodĺžnika 15 x 38,5 m, PO obsahuje aj CKN 7528
(jímka), pozemky CKN 7527 a CKN 7528 sú vo vlastníctve súkromných osôb LV 2700
a pozemok CKN 7526 je vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090, všetky
pozemky druh ostatná plocha o celkovej výmere 520 m2,
- PO I. stupňa č. 3 – vymedzené oplotením z oceľového pletiva po obvode pozemku CKN 7542 v
tvare šesťuholníka so stranami dlhými 35, 13, 15, 37, 12 a 8 m, PO obsahuje aj CKN 7543
(jímka), pozemky sú vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090, ostatné plochy o
celkovej ploche 899 m2,
- PO I. stupňa č. 4 – vymedzené oplotením z oceľového pletiva po obvode pozemku CKN 7552
v tvare obdĺžnika (takmer štvorca) so stranami 10 x 9,7 m, PO obsahuje aj CKN 7553
(zberná jímka), všetky pozemky sú vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090,
ostatná plocha s trávnatým porastom o celkovej ploche 98 m2.
2. Pásmo ochrany II. stupňa podzemného vodárenského zdroja „Hermanove lúky“ (ďalej
PO II. stupňa) spoločné pre všetky pramene a zbernú jímku zahŕňa územie JV od štátnej
cesty Nálepkovo – Závadka v smere ku kóte Skalné 887 m.n.m. a Starý vrch 926 m.n.m.,
pozemky ležia v k. ú. Nálepkovo a Závadka. PO II. stupňa je v teréne vymedzené
výstražnými tabuľami a je ohraničené zo SZ štátnou cestou, z JV rozvodnicou toku Borsučí
potok na hrebeni medzi kótami Skalné a Starý vrch, zahŕňa lokality Hermanove lúky a
Strážnica. Vymedzené PO II. st. meria 662.700 m2 a v jeho území hospodária Lesy obce
Nálepkovo, s.r.o., Nálepkovo, Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Závadka a
Agrofarma spol. s r.o., Nálepkovo. Najväčší dôraz na dodržiavanie zásad pri činnostiach
v PO II. stupňa je nutné klásť na území pozemkov úrovňovo nad pramennými záchytkami,
ktoré sú najzraniteľnejšie z hľadiska znečistenia podzemných vôd zachytávaných
pramennými záchytkami t.j. v k. ú. Nálepkovo na CKN 7541/1, 7540, 7539, 7538, 7537,
7536, 7535, 7533/1, 7751, 7531, 7530, 7529, 7532, 7524, 7525, 7522, 7354/2 (všetky trvalý
trávnatý porast), CKN 10205 (ostatná plocha - účelová komunikácia) a CKN 7464 lesný
pozemok) a v k. ú. Závadka CKN 496/1 (lesný pozemok).
3. Po zrealizovaní projektu pozemkových úprav v k. ú. Nálepkovo došlo k prevodu vlastníctva
pozemkov v PO I. stupňa do vlastníctva vlastníka zdroja verejného vodovodu, avšak vlastník
VV a správca PO zabezpečí ešte prevod pozemkov CKN 7528 a CKN 7527 patriacich do PO
I. stupňa č. 2 do svojho vlastníctva.
Tunajší úrad môže udelené povolenia zmeniť prípadne zrušiť z vlastného podnetu, alebo na
návrh po vykonanom konaní na základe zmien hydrologických pomerov a iných dôvodov
uvedených v § 24 resp. § 73 ods. 11 vodného zákona.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ďalšieho nadobúdateľa
vodnej stavby resp. prevádzkovateľa.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky rozhodnutí,
stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach povolenia.

ODÔVODNENIE :
Dňa 30.6.2014 bol prijatý návrh navrhovateľa Obec Závadka na uvedenie do užívania vodnej
stavby „Vodovod Závadka“, ktorá bola realizovaná na pozemkoch v katastrálnom území
Závadka a Nálepkovo. Uvedeným dňom bolo začaté konanie. Keďže návrh neobsahoval všetky
náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a bolo nutné žiadosť doplniť o ďalšie nevýhnutné podklady, správny orgán
vyzval navrhovateľa o doplnenie žiadosti a konanie prerušil. Po doplnení žiadosti a podkladov
pre rozhodnutie, oznámil dňa 19.9.2014 orgán ŠVS začatie konania účastníkom konania a
dotknutým orgánom a zvolal miestne zisťovanie. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania
oznámil správny orgán začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou v obci Závadka, obci
Nálepkovo a na úradnej tabuli správneho orgánu. Miestne zisťovanie a ústne pojednávanie sa
uskutočnilo dňa 7.10.2014. Pri miestnom zisťovaní a zo zhodnotenia skúšobnej prevádzky
vodnej stavby bolo zistené, že stavba je vyhotovená v celom rozsahu, počas skúšobnej prevádzky
boli dokončené časti vetiev rozvodnej siete B, B2 a D (vrátane hydrantov) a dokončená
nadzemná časť čerpacej stanice a odstránené všetky nedostatky uvedené v povolení skúšobnej
prevádzky v bode II.7. (vydal Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, stále
pracovisko Gelnica č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011). Doterajšia skúšobná prevádzka preukázala
schopnosť VV dodávať pitnú vodu do verejnej siete plne v súlade s požadovanými hygienickými
a kvalitatívnymi parametrami. Podľa predložených rozborov kvality odoberanej a dodávanej
pitnej vody na distribúciu je možné konštatovať, že pitná voda zo zdroja Harmanove lúky
distribuovaná VV je v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu, čo potvrdil aj orgán verejného zdravotníctva súhlasným záväzným stanoviskom.
Z
dôvodu prekročenia jediného ukazovateľa - obsahu železa vo vode na odbernom mieste siete VV
na OcÚ Závadka nad limit 0,2 mg/l (vzorka 20.3.2017 - 0,372 mg/l) na základe požiadavky
orgánu ŠVS vykonal prevádzkovateľ opätovný rozbor pitnej vody v uvedenom odbernom mieste
30.8.2017, pri ktorom bol obsah železa pod limitom (0,003 mg/l). Prevádzkovateľ resp. vlastnik
stavby VV bude počas prevádzky nad rámec povinných rozborov kontrolovať prípadný
senzorický dopad obsahu železa na pitnú vodu v spotrebisku a v prípade zistenia zmien vykoná
kontrolný rozbor na Fe.
Dokončené objekty – vodojem, odberné objekty so zbernou jímkou, čerpacia stanica,
zásobné a distribučné potrubné rozvody, požiarné hydranty, regulačné a redukčné šachty,
oplotenie pásiem ochrany vodárenského zdroja sú zhotovené vo vyhovujúcej kvalite
umožňujúcej ich využitie na určený účel. Úprava odobratej vody nie je potrebná z dôvodu jej
vyhovujúcej kvality, prevádzkovateľ bude pitnú vodu iba dezinfikovať chlórnanom sódnym
pomocou chlorátora umiestneného vo vodojeme. Stavebník doložil doklady o vyhovujúcich
skúškach vodotesnosti nádrží a potrubí, tlakových skúškach potrubí a skúškach elektrozariadení,
certifikáty použitých stavebných výrobkov a zariadení v konaní o skúšobnej prevádzke a preto
orgán ŠVS obmedzil kolaudačné konanie na skutočnosti, ktoré neboli predmetom konania o
povolení skúšobnej prevádzky alebo boli zmenené počas nej. Stavba bola po realizácii
geodeticky zameraná oprávnenou osobou R. Špitzom, stav je zachytený v geometrickom pláne č.
34605045-50/12-16 z 28.12.2015. Na základe porealizačného zamerania boli upravené niektoré
dĺžky potrubí oproti charakteristike stavby uvedenej v rozhodnutí o povolení skúšobnej
prevádzky.
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Správny orgán určil podmienky prevádzkovania stavby tak, aby boli eliminované prípadné
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a aby boli splnené požiadavky platnej legislatívy.
Prevádzkovanie stavieb bude zabezpečené prevádzkovateľom, ktorý má zabezpečenú osobu
oprávnenú na prevádzkovanie VV III. kategórie v zmysle zákona o VV a VK Aqua Spiš plus
s.r.o., 053 23 Rudňany 433, čo stavebník doložil platnou zmluvou č. 003 v/2013 zo dňa
01.02.2013.
Počas konania o povolení užívania VV Závadka nadobudla účinnosť novela vodného zákona
č. 409/2014 Z. z. a novela vodného zákona vyplývajúca zo zákona č. 311/2013 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, v ktorých je určené, že možno povoliť odber podzemných vôd iba na dobu do 10 rokov
a pri odbere podzemných vôd nad 15000 m3/rok musí mať vlastník zdroja vody vypracovanú
záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a túto správu schválenú MŽP SR,
pristúpil orgán ŠVS k úprave povolenia na odber podzemných vôd a vydal nové povolenie
s podmienkami zohľadňujúcimi uvedené zmeny legislatívy. Ku koncu roku 2015 bol stav počtu
pripojených nehnuteľností 111 a počet napojených obyvateľov 300. Doposiaľ bola odobratá
podzemná voda na pitné účely v množstvách r. 2013 - 2560 m3, 2014 - 5310 m3, 2015 - 5890 m3.
Podľa počtu obyvateľov obce a spotreby 150 l/obyv. by bola ročná vypočítaná potreba vody cca
32 800 m3, preto orgán ŠVS povolil celkový ročný odber na úrovni overenej výdatnosti zdroja
t.j. 29 000 m3, keďže sa počíta s pripájaním ďalších odberateľov a uvedené množstvo je nižšie
ako vypočítaná spotreba celej obce. Zároveň je potrebné uviesť, že skutočná denná spotreba
obyvateľov je výrazne nižšia ako 150 l/obyv.
Počas doby konania prebiehal v katastrálnom území Nálepkovo projekt pozemkových úprav,
pri ktorom si obec Závadka uplatnila požiadavku na vysporiadanie vlastníctva u tých častí
pozemkov tvoriacich 1. stupeň pásma ochrany vodárenského zdroja, ktoré ešte neboli vo
vlastníctve vlastníka vodnej stavby. Okrem PO č. 2 bolo vlastníctvo k pozemkom tvoriacim PO
č. 1, č. 3 a č. 4 prevedené na vlastníka VV. Zostávajúci pozemok CKN 7528 a 7527 (tvorí PO č.
2) je vlastník vodovodu povinný odkúpiť od vlastníka, prípadne dosiahnúť prevod vlastníctva
procesom vyvlastnenia. Pozemky v k.ú. Nálepkovo boli prečíslované, v rozhodnutí sú uvedené
nové parcelné čísla.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani neboli podané protichodné
stanoviská dotknutých orgánov.
V konaní bolo zistené, že stavebník splnil podmienky stavebného povolenia, povolenia
skúšobnej prevádzky, povolenia odberu podzemných vôd a určenia ochranného pásma
vodárenského zdroja, pričom bolo konštatované, že budúcim užívaním vodnej stavby, v súlade
s platnou legislatívou a podmienkami tohoto rozhodnutia, nebudú ohrozené záujmy spoločnosti
ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, naopak
distribúciou pitnej vody vyhovujúcich parametrov a pod hygienickým dohľadom sa zvýši kvalita
života obyvateľov obce Závadka, preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohoto rozhodnutia.
Splnenie opatrení uvedených v tomto rozhodnutí bude predmetom kontrolnej činnosti
tunajšieho orgánu ŠVS.
POUČENIE:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
Správny poplatok z dôvodu oslobodenia žiadateľa od poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona
č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.
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Doručuje sa:
1. Obec Závadka, Závadka 192, pošta 053 33 Nálepkovo
2. Aqua Spiš plus s.r.o., 053 23 Rudňany 433 – prevádzkovateľ VV
3. Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Závadka, predseda Ján Turčan 053 33 Závadka 192
4. Slovenský pozemkový fond, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
6. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli obci Závadka a Nálepkovo
Na vedomie:
7. Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
8. Obec Mníšek nad Hnilcom, 05564 Mníšek nad Hnilcom 292 – určený stavebný úrad
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS
11. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOPaK
12. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie –ŠSOH

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Toto rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa
účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom
konaní v znení neskorších predpisov sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť na svojej
úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Obce Závadka a
Obce Nálepkovo.

Vyhláška bola vyvesená v Obci Závadka a Obci Nálepkovo
dňa : 27. 12. 2017
podpis a pečiatka obce

Vyhláška bola zvesená v Obci Závadka a Obci Nálepkovo
dňa : 27. 12. 2017
podpis a pečiatka obce
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