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R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §63 ods.1 
písm. a) 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“), 
v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) 
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  §§ 46 a 47 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (ďalej len „správny poriadok“), na podklade 
vykonaného konania podľa § 21 ods. 5 vodného zákona vydáva rozhodnutie: 
stavebníkovi:  Mgr. Ivanovi Spevákovi, bytom Klenová ul. č. 3191/26, 831 01 Bratislava 
I. P r e d l ž u j e   p o v o l e n i e   na odber pitnej vody:  
účel stavby:      Studňa na odber úžitkovej vody  
miesto stavby:  Pozemok CKN parcelné č. 3815/31, k. ú. Dúbravka,  Bratislava, 
pre ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. ŽP-13070/5799/2015 zo dňa 13.08.2015, 
právoplatné dňa 10.09.2015 a povolenie k odberu podzemnej vody č. ŽP-
9358/5800/2015/Uhl. zo dňa 30.09.2015, ktoré spočíva v povolení odberu podzemnej vody do 
30.09.2020. 
Podmienky odberu podzemných vôd: 
1. Pravidelne raz ročne (k 31.1.) bude stavebníkom nahlásený stav vodomeru na adresu 

odpocet.vody@dubravka.sk. 
Platnosť povolenia: 

2. Povolenie na odber vody platí na dobu 10 rokov odo dňa právoplatnosti povolenia. 
3. Zánik povolenia na osobitné užívanie vôd sa primerane okolnostiam riadi ust. § 25 a § 26 

osd. 10 vodného zákona. 
4. Zmena a zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd sa riadi § 24 vodného zákona. 

V  konaní o predĺžení odberu podzemnej vody neboli vznesené námietky účastníkov 
konania. 

O d ô v o d n e n i e 
Stavebník Mgr. Ivan Spevák, bytom Klenová ul. č. 3191/26, 831 01 Bratislava, 

podal dňa 22.06.2020 návrh na vydanie rozhodnutia na predĺženie odberu podzemnej vody  k 
studni na pozemku CKN parc. č. 3815/31, k. ú. Dúbravka, Bratislava. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
mailto:odpocet.vody@dubravka.sk
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Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. ŽP-13070/5799/2015 zo dňa 
13.08.2015, právoplatné dňa 10.09.2015 a povolenie k odberu podzemnej vody č. ŽP-
9358/5800/2015/Uhl. zo dňa 30.09.2015, ktoré spočíva v povolení odberu podzemnej vody 
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 
ustanovenia § 73 ods. 5 vodného zákona a § 69 stavebného zákona oznámením č. SU-
13246/4670/2020/Fd zo dňa 24.07.2020 oznámil účastníkom konania, dotknutým orgánom 
štátnej správy a organizáciám začatie konania o predĺžení povolenia k odberu vody bez 
miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre 
posúdenie vodnej stavby.  

V  konaní o predĺžení odberu podzemnej vody neboli vznesené námietky účastníkov 
konania. 

Tunajší orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní návrhu, rozhodol tak, ako sa 
uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 

na mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie (podľa § 54 
správneho poriadku).  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 

                    
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 
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Verejná vyhláška 
 

Toto rozhodnutie 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 
rozhodnutia. 
 
Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
 
pečiatka a podpis:       pečiatka a podpis:  
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