
 

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd 
                                           

 

           Obec Vrbovce 

                                 906 06 Vrbovce 42 

    
   

                                                                                     Vo Vrbovciach dňa ................................ 

 

 

Stavebník ........................................................................................................................... 

adresa ...............................................................................................................................,   
žiadam o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade 

s § 58  zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na uskutočnenie vodnej 

stavby ............................................................................................................................... 

……………………………………………..................................................................... 

......................................................................................................................................... 
a súčasne o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona – odber 

podzemných vôd, ktorý súvisí s povoľovanou vodnou stavbou.  
Účel stavby ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Stavba bude realizovaná na pozemku katastrálneho územia ………….……………........…..…  

parcele KN č. …............................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
K stavebnému pozemku má stavebník : 

-  vlastnícke  právo .............................................................................................................. 

-  iné právo ......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
Stavbu bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného odborne spôsobilou osobou pre vodné, 

inžinierske stavby................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Spôsob uskutočňovania stavby ............................................................................................. 
 

strana č. 2     

 

Stavebný dozor: ..................................................................................................................    

Doba realizácie výstavby ...................................................................................................... 
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo /nebolo/ vydané rozhodnutím. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi :  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Správny poplatok zmysle príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov : ........... eur 

 



Údaje súvisiace s povolením odberu podzemných vôd : 

- odber podzemných vôd súvisí so stavbou: ............................................................................. 

.........................................................................................................................................  
- požadované množstvo odberu podzemných vôd 

 

- účel odberu ………………………….………………………………………………..... 

- spôsob sledovania odoberaného množstva vody ..................................................................... 

- časový interval odberu …………………………………………………………………... 
 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                                       ............................................. 
          podpis žiadateľa        podpis žiadateľa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 
prevádzkovateľa. 

 
 

 

                    Q  ( l.s-1)               Q  (m3.deň-1)            Q  (m3.rok-1) 

   

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


 
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.  

 
 

Prílohy:  

- Vyjadrenie v zmysle § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách  

- Záväzné stanovisko v zmysle § 140 b zákona stavebného zákona o zamýšľanej stavbe  

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov 

štátnej správy (OU ŠSOPaK , Moravská 1, 907 01 Myjava; OU ŠSOH,  Moravská 1, 907 01 Myjava; SVP,š.p.OZ 

Karloveská 2, Bratislava 

- Hydrogeologický prieskum (informácia) vypracovaná oprávnenou osobou (technické parametre vrtu – priemer, 

hĺbka vrtu a výdatnosť vodného zdroja, posúdenie vzdialenosti od iných susedných existujúcich zdrojov)  

- 2 x situačná snímka pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s vyznačením vodného zdroja  a uvedením 

vzdialenosti od hranice nehnuteľnosti, od možného zdroja znečisťovania (napr. žumpa), od susediacich vodných 

zdrojov (ak sú známe)  

- 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou - doklad o 

správnom poplatku v zmysle položky č. 60 písm. d zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (30,00 euro)  

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti - ak ide o stavbu 

uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať 

odborné vedenie uskutočňovania stavby  

  

- * Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na budovanie vodných zdrojov (predložiť v deň kolaudačného konania).  
    

  
 


