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Rozhodnutie
povolenie na čerpanie povrchových vôd

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“), ako
príslušný orgán starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 ods. 1) 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci
žiadosti žiadateľa BMS Bojnanský, s.r.o., Piesková 1568, 951 35 Veľké Zálužie , doručenej dňa 25.02.2021 a
predložených dokladov rozhodol takto:

Výrok

p o v o ľ u j e

podľa § 21 ods. 1, písm. a) bod 1 vodného zákona čerpanie povrchových vôd z vodného toku Výrava (ID toku
4-30-03-2362) v profile rkm 25,080 v k. ú. Výrava pre žiadateľa BMS Bojnanský, s.r.o., Piesková 1568, 951 35
Veľké Zálužie.

A. Organ štátnej vodnej správy určuje pre odber povrchových vôd nasledovne podmienky:

1. Voda bude čerpaná z akumulačnej nádrže ( skruž o priemere 1m) na vodnom toku Výrava, ktorá bude umiestnená
na dne koryta. Na odber vody bude použite čerpadlo s výtlakom 120 l/min. Odber vody bude realizovaný v období
04 – 06/2021.

2. Hodnota povoleného množstva odobratých povrchových vôd pri zachovaní minimálneho prietoku je:
Maximálny denný odber : Qd = 150 m3/deň
Odber vody za povolený čas : Q = 1 000 m3

3. Technické prevedenie akumulačnej nádrže, zabezpečenie minimálneho prietoku a začatie prác dohodnúť s
pracovníkom SVP, š.p. OZ Košice – Správa povodia Laborca Michalovce , kontaktná osoba Ing. Chvostaľ v zmysle
stanoviska č. C SVP OZ KE 1075/2021/5 zo dňa 31.03.2021.

4. Dočasné odberne miesto po skončení odberu demontovať za prítomnosti pracovníka CHKO v zmysle podmienok
odborného stanoviska CHKO oblasť Východne Karpaty č. CHKO VK 101-004/2021 zo dňa 14.03.2021.
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5. Na vypúšťanie odobratého množstva vody požiadať v zmysle § 21 ods.1 písm. j) vodného zákona miestne príslušný
organ štátnej vodnej správy o povolenie.

B. Časová platnosť povolenia na odber povrchových vôd.

1. Povolenie na odber povrchových vôd sa vydáva na obdobie do 30.06.2021

Odôvodnenie
Dňa 25.02.2021 bola orgánu štátnej vodnej správy doručená žiadosť BMS Bojnanský, s.r.o., Piesková 1568, 951 35
Veľké Zálužie (ďalej len „žiadateľ“) vo veci vydania povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Výrava
v rkm 25,080 v k.ú. Výrava. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

K žiadostí boli doložené tieto doklady: Odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR Správy CHKO Východne
Karpaty zo dňa 14.03.2021PD a vyjadrenie SVP š.p. OZ Košice zo dňa 31.03.2021

Organ štátnej vodnej správy po preskúmaní známych skutočností a doložených dokladov upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.

Na základe uvedeného orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho
doručenia, na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľne súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatností.

Mgr. Pavel Brecik
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10207

Doručuje sa
BMS Bojnanský, s.r.o., Piesková 1568, 951 35  Veľké Zálužie, Slovenská republika
SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice, Slovenská republika
Správa chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, Duchnovičova 535, 068 01 
Medzilaborce, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Humenné, idbor starostlivostí o ŽP, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1


