
Príloha č. 5 
 
č. .......................                                                                                      V ............ dňa : .................. 
 
Obec .......................... 
................................... 
.................................. 
 
Vec :  
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 zák. 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) bod1. - odber 
podzemných vôd a povolenie vodnej stavby – studne v zmysle § 26 ods. zák. 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 / 
ďalej v texte 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. KN C .................................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 .................................... 
 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. ................. 
4. ................................................................................................... p.č. .......................... k.ú. ................. 
 
 Meno, priezvisko a adresa projektanta: ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
 ÚDAJE O STAVEBNOM DOZORE : 
Stavebný dozor na vodnej stavbe žiadateľa bude vykonávať:  
Meno a priezvisko ........................................................................................ 
 Povolanie, kvalifikácia ................................................................................................................. 
bytom................................................................................................................ 
 
 Prehlásenie stavebného dozoru: ..................................................................................................... 
................................................................................... .....................................................................  
 
pečiatka a podpis stavebného dozoru                                                     podpis žiadateľa  
 



     Žiadosť o vydanie rozhodnutia sa musí doložiť podľa §73 ods. 2 vodného zákona s 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 vodných stavieb – studní – hĺbka do 6 m ktorá podľa § 139b ods. 1, písm. e) stavebného zákona má 
povahu jednoduchej stavby je k žiadosti potrebné doložiť :  

- Kópia katastrálnej mapy  
-   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, ktorý môže byť v súlade s §45 ods.6 písm. a) stavebného 
zákona vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním  

- - správny poplatok (v zmysle položky č. 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 vodných stavieb – studní /hĺbka viac ako 6 m /je k žiadosti potrebné doložiť : 

- Kópia katastrálnej mapy   
- 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 

-  správny poplatok (v zmysle položky č. 60 písm. d) a e) ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch): 
     - Pri rodinnom dome - 30€. - Pri bytovom dome – 50€ 
 

Upozornenie pre žiadateľa v prípade , že voda z vodnej stavby má byť využívaná na 
kombinované zásobovanie nehnuteľnosti z domovej studne a aj z verejného vodovodu :  
     Vlastník vodovodnej prípojky je povinný v súlade s § 4 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.  
o verejných vodovodoch zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo 
dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného 
zdroja s vodou vo verejnom vodovode. 
     V súlade s § 17 ods. ( 2) písm. g) zákona o verejných vodovodoch  prevádzkovateľ verejného 
vodovodu stanovuje technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a to na 
základe žiadosti odberateľa.  
     Podľa § 29 ods. (7) zákona o verejných vodovodoch ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným 
vodovodom meradlom , musí takéto meradlo spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.(Zákon 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/


 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona 
 
Obec................., so sídlom .............................., ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje 
v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania vo svojej evidencii 
a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách). 

Obec ..................... vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú. 

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať 
sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas 
dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené 
Obci ....................... 

 
 
V ......................... dňa .............................  
 
                                                            
Podpis žiadateľa/ov (dotknutej osoby) ............................. 
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