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Vec: 
Oznámenie o začatí vodopravného konania o predĺžení povolenia odberu podzemnej vody.  
 

Stavebník: Mgr. Ivan Spevák, bytom Klenová ul. č. 3191/26, 831 01 Bratislava, podal dňa 
22.06.2020, žiadosť o predĺženie povolenia odberu podzemnej vody udelené k vodnej stavbe 
„Studňa“, na pozemku CKN parc. č. 3815/31, k. ú. Dúbravka, Bratislava, pre ktorú bolo vydané 
povolenie na užívanie vodnej stavby č. ŽP-13070/5799/2015 zo dňa 13.08.2015, právoplatné dňa 
10.09.2015 a povolenie na čerpanie úžitkovej vody č. ŽP/9358/5800/2015/Uhl. zo dňa 30.09.2015 
do 30.09.2020.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti povolenia k odberu 
podzemnej vody k vodnej stavbe „studňa“, na pozemku CKN parc. č. 3815/31, k. ú. Dúbravka, 
Bratislava. 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 21 
ods. 5 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 (ďalej len „vodný zákon“), a podľa § 61 písm. a.) 
vodného zákona, ako orgán štátnej vodnej správy v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších 
predpisov, oznamuje v súlade s § 73 ods. 5.) vodného zákona a § 61 stavebného zákona a  
účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám  

začiatok vodoprávneho konania 

o predĺžení platnosti povolenia odberu podzemnej vody pre vodnú stavbu „studňa“, na pozemku 
CKN parc. č. 3815/31, k. ú. Dúbravka, Bratislava. 

A pretože sú príslušnému orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery vodnej stavby 
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predĺženia platnosti povolenia odberu 
podzemnej vody upúšťa v zmysle § 61 ods. 2, stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania. 

Účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu uplatniť svoje 
námietky najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané 
námietky nebude prihliadnuté.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy upozorňuje 
účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s 
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri kríži 14, 
Bratislava, prízemie, (v stránkové dni v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 
17.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., po telefonickom 
dohovore 02/692 02 574 alebo dagmar.fukova@dubravka.sk). 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
             starosta 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. Mgr. Ivan Spevák, bytom Klenová ul. č. 3191/26, 831 01 Bratislava  
2. Rastislav Pavlík, bytom Saratovská ul. č. 5, 841 02 Bratislava  
3. Mgr. Ivana Pavlíková, bytom Saratovská ul. č. 5, 841 02 Bratislava  
4. Michal Ščibran, bytom Dúbravka č. 5039, 841 02 Bratislava  
5. Martin Boskovič, bytom Tranovského ul. č. 9, 841 02 Bratislava  
6. Vlastníci susedného pozemku CKN parc. č. 3815/20, k. ú. Dúbravka, Bratislava  
7. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Dotknutým orgánom na vedomie: 
8. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 3 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 
 
Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
 
pečiatka a podpis:       pečiatka a podpis:  
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