OBEC SOBOTIŠTE
Obecný úrad, č. 11
906 05 SOBOTIŠTE

Vec:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a na odber podzemných vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z.

1.

Žiadateľ – stavebník: meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2.

Druh stavby, vodného zdroja *kopaná – vŕtaná studňa): .................................................................
Predpokladaná hĺbka studne: .............................. m
Priemer studne: ................................ mm

3.

Miesto stavby, kat. územie Sobotište
číslo parc. pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
............................................................................................................................................................

4.

Označenie objektu, ktorý bude na vodný zdroj napojený: ................................................................
Účel: zásobovanie *úžitkovou - pitnou vodou ....................................

5.

Údaje o projektovej dokumentácii, meno, priezvisko, titul, adresa projektanta:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6.

Stavba bude uskutočnená : *svojpomocne - dodávateľky ) ...........................................................
Dodávateľ: ........................................................................................................................................
Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.
Údaje o stavebnom dozore (meno, priezvisko, titul, adresa, kvalifikácia) .......................................
..........................................................................................................................................................

7.

Predpokladaný termín dokončenia stavby: .....................................................................................

8.

Odber pozemných vôd:
▪ čerpadlo, typ, výkon: ..................................................................................................................
▪ bilancia spotreby vody pre domácnosť: .....................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

9.

Čas, na ktorý sa povolenie na ober podzemných vôd žiada:
.........................................................................................................................................................
Pozn. podľa § 21 ods. 4 vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd možno vydať na
desať rokov.

Dátum: ..........................................

...............................................
podpis žiadateľa/stavebníka

Prílohy:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

doklad, ktorými sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku (list vlastníctva)
projektová dokumentácia 2x; technický popis (vrátane bilancie spotreby vody), stavebné
výkresy vodného zdroja,
situačný výkres 2x, s uvedením vzdialenosti od hranice všetkých susedov a od možného zdroja
znečistenia (napr. žumpy)
mená a adresy účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností); žiadateľ môže pre
zjednodušenie konania pripojiť k žiadosti písomné vyjadrenie vlastníkov susedných
nehnuteľností
vyhlásenie stavebného dozoru
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby (príp. oznámenie o upustení od vydania
územného rozhodnutia)
vyjadrenia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy a obce
správny poplatok: 30 € v zmysle položky 60 písm. g) zák.č.145/1995 Z. z.
záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom - § 120
ods.2, § 140b stavebného zákona (vydáva Spoločný obecný úrad Senica)

Upozornenie: Vodnú stavbu možno začať len po doručení písomného rozhodnutia !

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.

