Meno a priezvisko / názov : ...............................................................................................................................
Adresa / sídlo : ........................................................................................................ IČO : .................................
Telefón : ............................................................... E-mail : ................................................................................

Mesto Handlová
Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Nám. baníkov 7
972 51 Handlová
tel.:
fax :
VEC :

046 / 519 25 13
046 / 542 56 14

Povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne (len pre
osobnú potrebu a potrebu domácnosti) – žiadosť

V zmysle § 21 a § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vás žiadam(e) o povolenie na odber podzemných
vôd a zriadenie vodnej stavby (vodný zdroj – studňa) súvisiace so stavbou rodinného domu, záhradnej chaty,
závlahou pre záhradu, príp. iné (uviesť) : ......................................
názov stavby : ........................................................................................................................................................
parcelné číslo pozemku : .............................. číslo LV ................... katastrálne územie : .....................................
vodný zdroj – studňa* :  kopaná
predpokladaná hĺbka : ................... m

 vŕtaná
priemer studne : ................... m

Poznámka :
Vodnú stavbu môže realizovať len dodávateľ, ktorý má povolenie príslušného banského úradu – osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na budovanie vodných zdrojov, ktoré predloží v deň kolaudačného konania.
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracované na účel
vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti.
Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje budú archivované
a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dátum : ...................................
....................................................
(podpis žiadateľa, pečiatka)

* hodiace sa označte „X“

Prílohy :


vyjadrenie k zámeru stavby podľa § 28 zákona o vodách,



vyjadrenie vlastníkov a správcov inžinierskych sietí,



doklad preukazujúci právny vzťah k pozemku,



doklad umožňujúci identifikáciu v teréne, s vyznačením vodného zdroja a uvedením vzdialenosti od
susedných nehnuteľností a od miesta možného znečistenia (napr. žumpy),



správny poplatok v hotovosti (príp. bankovým prevodom)

