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Vec : Žiadosť (zakrúžkujte)  
a)  o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd a  ich 

iné užívanie na potreby jednotlivých ob čanov (domácností) 

b)  o povolenie na uskuto čnenie, zmenu a odstránenie vodných 

stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom v zmysle § 2 1 ods. 

1 písm. a/ a b/ a § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách 

 
Žiadateľ /meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt/ :  

Miesto stavby (ulica, mesto) :  

Dôvod zriadenia studne : 

Adresa, kde bude studňa zriadená /p. č., k. ú./ 

Číslo parcely :      

Katastrálne územie :                                                                         

Účel použitia vody zo studne ako :   a) pitná voda 

    (nehodiace sa prečiarknuť)              b) úžitková voda 

Voda zo studne sa bude čerpať :   a) elektrickým čerpadlom 

    (nehodiace sa prečiarknuť)           b) ručne 

Hĺbka studne :  

Priemer studne : 

Ponorné čerpadlo /prietok, ponorná hĺbka/ :  

Vlastníci susedných parciel (p. č. – meno a adresa) :  
1. ________________________________________________________________________________________                                                                                                               
2. ________________________________________________________________________________________                         
3. ________________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________________________ 
 
Príloha :  

- kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu stavby v teréne 

- hydrogeologická správa, alebo posudok oprávneného hydrogeológia  

- projektová dokumentácia (spracovaná oprávneným projektantom pre vodnú stavbu)  so zakreslením 

vzdialeností od verejných komunikácií, žúmp, septikov a kanalizačnej prípojky, alebo iného 

možného zdroja znečistenia – 2x 

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 

osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby  

  
V................................. dňa ............................  Podpis žiadateľa : ............................................. 
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Žiadosť, ktorá nemá tlačivo úplne vyplnené a nepodpísané , s patričnými prílohami, nemôže byť 
vybavená! 
 
Lehota n vybavenie : 30 dní 
 
V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je za povolenie určený správny poplatok :  

 
Položka 60 : 

d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných  domov alebo 
stavieb na individuálnu rekreáciu  
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
odpadových vôd, jazierka :    30 eur   

   

e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom bytovým domom 
a ostatným budovám  
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
odpadových vôd, jazierka :    50 eur   

 

(poplatok uhradiť v pokladni obecného úradu po zaevidovaní žiadosti). 
 
 
 


