Meno, adresa, telefónne číslo žiadateľa

Mestský úrad
Nám. slobody 1
968 01 Nová Baňa

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a na odber podzemných vôd
(studne pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti, § 26 a § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 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)
Stavebník: ..................................................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................................................
žiadam o vydanie povolenia v zmysle § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby:
.....................................................................................................................................................................................................
a súčasne žiadam 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 parc. č. ................................... v katastrálnom území...………….…………...........…..,
ktorý je vo vlastníctve .................................................................................................................................................................
Pre uskutočnenie stavby budú využité aj parc. č. .......................................................................................................................,
vo vlastníctve: .............................................................................................................................................................................
Stavba bude uskutočňovaná:
* svojpomocne - stavebný dozor - meno a priezvisko: ..............................................................................................................
- bydlisko: ............................................................................................................................
* dodávateľsky - zhotoviteľ (názov ): .......................................................................................................................................
- sídlo: ......................………………………………………………………………………………………...
Údaje súvisiace s povolením odberu podzemných vôd
Požadované množstvo odberu podzemných vôd:
Q …………… ( l/s)

Q ………………… (m³/mes.)

Q ………………… (m³/rok)

Spôsob sledovania odoberaného množstva vody: ......................................................................................................................

V .....................................

dňa .............................

...........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

Pozn.: Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd možno vydať najviac na desať rokov.

* nehodiace sa prečiarknite

Prílohy:
1) Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať - výpis z katastra
nehnuteľností.
2) Snímka z katastrálnej mapy.
3) Jednoduchý situačný výkres na podklade 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.
4) Projektová dokumentácia jednoduchej vodnej stavby navrhnutá v súlade s STN 75 5115 v dvoch vyhotoveniach
vypracovaná oprávnenenou osobou. Súčasťou PD musí byť hydrogeologický posudok vypracovaný oprávnenou
osobou, ktorý poskytne údaje o hydrogeologických veličinách potrebných k povoleniu predmetnej vodnej stavby.
5) Stanovisko správcu vodohospodársky významných vodných tokov – SVP, š.p., o.z. Banská Bystrica.
6) Rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120
stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad.
7) Rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF, LPF.
8) Doklad o spôsobilosti stavebného dozoru pre vodné stavby.
Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, priložiť aj vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
9) Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 €.

Upozornenie: Vodnú stavbu možno uskutočňovať len po doručení písomného rozhodnutia
a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia!

