
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd
a na uskutočnenie vodnej stavby (studňu)

podľa § 21 ods. 1, písm b), § 26 ods. 3 a zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon), § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

Údaje o stavebníkovi

Priezvisko a meno:

Trvalý pobyt: Telefón / kontakt:

 

Údaje o stavbe

Druh:

Účel:

Predpokladaný termín začatia a ukončenia:

Údaje o mieste stavby

Katastrálne územie: Parcela číslo:

 
Ulica:

Vlastník pozemku: List vlastníctva číslo:
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Zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Dátum: 

K žiadosti o povolenie na vodnú stavbu (studňu) sa pripojí:

1. Projektovú dokumentáciu vodnej stavby - studne 2x (rez, technická  správa, situácia s prípojkami) vypra-
covanú oprávnenou osobou na vodné stavby, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia navrhovanej vodnej 
stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemku a jestvujúcich susedných stavieb vrátane 
vodných stavieb na susedných nehnuteľnostiach, odstupov od možných zdrojov znečistenia, navrhované 
umiestnenia vodovodnej a elektrickej prípojky v mierke 1:200 až 1:500. Vodná stavba – studňa musí byť 
navrhnutá v súlade s STN 75 5115. Ďalej: 
a. okótovaný zákres do kópie z katastrálnej mapy 
b. údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
c. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, 

že bude zabezpečovať odborné vedenie realizácie stavby
d. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta

2. Hydrogeologický posudok na základe monitorovacieho vrtu, vyhotovený oprávnenou osobou, ktorý poskyt-
ne údaje o hydrogeologických veličinách potrebných k povoleniu predmetnej vodnej stavby projekt vodnej 
stavby hĺbky viac ako 6m (v 2 vyhovtoveniach), ktorý musí byť v súlade s § 46 stavebného zákona vypraco-
vaný oprávneným projketantom. 

3. Doklad, ktorým stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku

a. list vlastníctva (originál alebo overená kópia)
b. súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľností s pripravovanou stavbou, pokiaľ sám nie je stavebníkom
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4. Stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy a zúčastnených osôb, napr.:

a. záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 120 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydáva príslušný stavebný úrád

b. právoplatné územné rozhodnutie (oznámenie o upustení od vydania ÚR) – vydá príslušný stavebný úrad
c. vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
d. stanoviská správcov inžinierskych sietí (zakresliť IS do kópie z katastrálnej mapy s miestom stavby)
e. rozbor podzemnej vody a jej vyhodnotenie od akreditovaného laboratória z hľadiska jej využiteľnosti 

(ak sa bude používať na pitné účely)
f. v prípade, že sa stavebník nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie pre zástupcu
g. stanoviská vlatníkov susedných parciel ako účastníkov konania

5. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom 
znení, podľa položky 60 písm. d) bodu 3  sadzobníka správnych poplatkov sa žiadosť o povolenie na vodnú 
stavbu (studňu) spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 30,- €. Podľa položky č. 61 sa dodatočné staveb-
né povolenie na vodnú stavbu (studňu) spoplatňuje trojnásobkom sadzby uvedenej v položke 60 písm. d) 
bod 3 sadzobníka správnych poplatkov.

Správny poplatok je možné zaplatiť v pokladni „Kancelárii prvého kontaktu“ na Štúrovej ulici č. 59 v Modre 
alebo na účet SK82 0200 0000 0000 2362 3112 s poznámkou „meno _ studňa.
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Poskytnutie osobných údajov – meno a priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa

Poskytovateľ:

Meno, priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Telefónne číslo: E-mailová adresa:

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov – meno a priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa

Poskytovateľ:

Meno, priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Prevádzkovateľ ktorému sa poskytujú osobné údaje: 
Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00304956
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@modra.sk.

Svojím podpisom Poskytovateľ dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov súkromné tele-
fónne číslo a mailová adresa pre účely vydania povolenia na osobitné užívanie vôd a na vodné stavby v zmysle § 21 ods. 1, písm b), § 26 
ods. 3 a zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 
§ 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov a to 
na dobu priebehu predmetného konania a na dobu uchovávania predmetného spisu v zmysle platného registratúrneho plánu a to po dobu 
desiatich rokov. Prenos osobných údajov tretím osobám a do tretej krajiny nebude realizovaný.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon ne-
vyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude 
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
• Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.

• Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

• Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozor-
nému orgánu nad ochranou osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Dňa: 
meno a priezvisko (paličkovým písmom)
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