Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
(studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti)
(§ 21 ods. 1 písm. b) bod. 1 a § 26 ods. 1 a zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene
a zákona o SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.)
Žiadateľ
Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby: ......................................................................................
adresa bydliska (sídla) právnickej osoby: ..................................................................................................
č. tel./e-mail: ..............................................................................................................................................
Žiadam o povolenie na osobitné užívanie vôd v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. – odber
podzemných vôd a povolenie vodnej stavby – studne v zmysle § 26 ods. zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene a zákona o SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“)
Vodnú stavbu- studňu žiadam povoliť:
na pozemku (och) parc. č. ....................................... katastrálne územie: ..................................................
Vodnú stavba – studňu žiadam povoliť: * kopanú / vŕtanú ( nehodiace sa preškrtnite)
predpokladaná hĺbka ..................... m

priemer studne: ....................... mm,

súčasťou vodnej stavby sú drobné stavby vodovodná prípojka, po pozemkoch parc. č. CKN
................................. k. ú. ..................................., elektrická prípojka po pozemkoch parc. č. KN C
................................. k. ú. ..................................., účel......................................................................
požadovaný odber vody v l/s.........................................
Pre umiestnenie vodnej stavby bolo už vydané územné rozhodnutie dňa ...................................... pod č.
........................................................................................................................., ktoré v prílohe prikladám.
Účastníci konania: (vlastníci susedných nehnuteľnosti)
1. ................................................................................................... p. č. .......................... k. ú. ..................
2. ................................................................................................... p. č. .......................... k. ú. ..................
3. ................................................................................................... p. č. .......................... k. ú. ..................
Meno, priezvisko a adresa projektanta:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

......................................................
(podpis a pečiatka)
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej zastupovať právnickú osobu

-2Prílohy:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia sa musí doložiť podľa § 73 ods. 2 vodného zákona prílohami
obsahujúcimi údaje a podklady, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení tohto zákona a sú potrebné na
posúdenie vplyvu žiadaného rozhodnutia na vodné pomery.
Ak ide o žiadosť o vydanie povolenia, ktoré je súčasne stavebným povolením, treba pripojiť aj doklady,
ktoré sú potrebné k žiadosti o také rozhodnutie podľa stavebného zákona a údaje o hydrologických veličinách
poskytovaných poverenou osobou.
Žiadateľ je povinný na vyzvanie orgánu štátnej vodnej správy predložiť ďalšie doklady, prípadne
posudky o vplyve žiadaného rozhodnutia na záujmy chránené týmto zákonom a na práva a právom chránené
záujmy iných.
1.

U vodnej stavby – studne hĺbky do 6,0 m, ktorá podľa § 139b ods. 1, písm. e) stavebného zákona má
povahu jednoduchej stavby je k žiadosti potrebné doložiť:
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia katastrálnej mapy (originál)
- Rozhodnutie o umiestnení stavby (ÚR) alebo doklad, že sa od jeho vydania upúšťa a doklad od
všeobecného stavebného úradu, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v súlade s ÚR.
- Jednoduchý situačný výkres na poklade kópie z katastrálnej mapy v dvoch vyhotoveniach, ktorý
obsahuje vyznačenia umiestnenia navrhovanej vodnej stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od
hraníc pozemkov a existujúcich susedných stavieb vrátane vodných stavieb na susedných
nehnuteľnostiach, odstupov od možných zdrojov znečistenia, navrhované umiestnenie vodovodnej
a elektrickej prípojky v mierke 1:200 až 1:500. Jednoduchá vodná stavba - studňa musí byť navrhnutá
v súlade s STN 75 5115.
- Projekt jednoduchej vodnej stavby, ktorý môže byť v súlade s § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona
vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním
- Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým vykonané. Rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
- Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie
nevyžaduje.
- Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (stavbyvedúci). Pri
stavbách uskutočňovaných svojpomocou vyhlásenie oprávnenej alebo kvalifikovanej osoby, že bude
vykonávať dozor nad stavbou (stavebný dozor).
- Správny poplatok (v zmysle položky 60 písm. d) a e) ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch):
- Pri rodinnom dome - 30€.
- Pri bytovom dome – 50€

2.

U vodnej stavby – studne hĺbky viac ako 6,0 m je k žiadosti potrebné doložiť:
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia katastrálnej mapy (originál)
- Rozhodnutie o umiestnení stavby (ÚR) alebo doklad, že sa od jeho vydania upúšťa a doklad od
všeobecného stavebného úradu, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v súlade s ÚR.
- Jednoduchý situačný výkres na poklade kópie z katastrálnej mapy v dvoch vyhotoveniach, ktorý
obsahuje vyznačenia umiestnenia navrhovanej vodnej stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od
hraníc pozemkov a jestvujúcich susedných stavieb vrátane vodných stavieb na susedných
nehnuteľnostiach, odstupov od možných zdrojov znečistenia, navrhované umiestnenie vodovodnej
a elektrickej prípojky v mierke 1:200 až 1:500. Jednoduchá vodná stavba - studňa musí byť navrhnutá
v súlade s STN 75 5115.
- Projekt jednoduchej vodnej stavby hĺbky viac ako 6 m v dvoch vyhotoveniach, ktorý musí byť súlade
s § 46 stavebného zákona vypracovaný oprávneným projektantom. Súčasťou PD musí byť
hydrogeologický posudok na základe monitorovacieho vrtu, vyhotovený oprávnenou osobou, ktorý
poskytne údaje o hydrogeologických veličinách potrebných k povoleniu predmetnej vodnej stavby
- Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým vykonané. Rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
- Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie
nevyžaduje.
- Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (stavbyvedúci). Pri
stavbách uskutočňovaných svojpomocou vyhlásenie oprávnenej alebo kvalifikovanej osoby, že bude
vykonávať dozor nad stavbou (stavebný dozor).
- Správny poplatok (v zmysle položky 60 písm. d) a e) ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch):
- Pri rodinnom dome - 30€.
- Pri bytovom dome – 50€

-3Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) poskytujem
stavebnému úradu, ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov
uvedených v tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a preukazov, a to za
účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a /alebo
interných predpisov prevádzkovateľa vymedzeného predmetom tohto podania.
Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným subjektom
na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov
súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a za
podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne použiteľný
identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných
údajov dotknutej osoby.
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa
poskytnutia osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľom tiež
poučený o:
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
u prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa zákona
alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, avšak
nevyhnutné pre uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom riešenia podania
c) svojich právach dotknutej osoby:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§ 21 zákona č. 18/2018
Z. z.)
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov (§ 23 a § 24 zákona č.
18/2018 Z. z.)
- na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.), pričom odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§ 100 zákona č.
18/2018 Z. z.)
V ........................................... dňa ...............

..........................................................
podpis dotknutej osoby

