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Navrhovateľ (alebo jeho splnomocnený zástupca): 

meno, priezvisko (názovfirmy):.................................................................................................... 

adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: ....................... 

kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................ 

 

Obec Korňa 

Obecný úrad č.517 

023 21 Korňa 
 

v ......................... dňa ......................... 

 

 

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.) 

     meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 

splnomocnená organizácia/osoba 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: .............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................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 len „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. C KN.................................k.ú. 

..................................., elektrická prípojka po pozemkoch parc. č. C KN.................................. 

......................................k.ú............................................,účel........................................................

................................ požadovaný odber vody v l/s......................................... 

 

Pre umiestnenie vodnej stavby bolo vydané územné rozhodnutie dňa .................................... 

č......................................................... 
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účastníci konania: (vlastníci susedných nehnuteľnosti - meno a adresa) 

1. ................................................................................................................. p.č. ..........................  

2. ................................................................................................................. p.č. ..........................  

3. ................................................................................................................. p.č. ..........................  

4. ................................................................................................................. p.č. ..........................  

 

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel. .................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 

údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou 

 dodávateľsky: 

meno (názov): ........................................................................................................................ 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: .................................................................................tel.: .................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 svojpomocne, pod odborným vedením: 

meno (názov): ........................................................................................................................ 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

 bude určený vo výberovom konaní  

 

Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Obec Korňa, ako prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 

č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia 

povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci, prípadne iným 

orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú 

v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov 

má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 

 

„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. 
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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. 

VYHLÁSENIE:  

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

 

 

 ............................................................

 meno a podpis navrhovateľa 

 (štatutárneho zástupcu) 

 (odtlačok pečiatky) 

 

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. 

 

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 

- List vlastníctva  

- 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 

- pri jednoduchých stavbách a ich zmenách, ak stavebník uskutočňuje stavbu pre seba 

svojpomocou meno a adresu stavebného dozoru (+ fotokópiu osvedčenia): alebo meno 

a adresu kvalifikovanej osoby + fotokópiu diplomu (stavebný alebo architektonický smer) 

alebo fotokópiu maturitného vysvedčenia (stavebný smer) a čestné vyhlásenie o praxi 

v odbore (min. 3 roky) 

 

 U vodných stavieb – studní /hĺbka viac ako 6 m /je k žiadosti potrebné doložiť 

- List vlastníctva  

- 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 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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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 

- pri jednoduchých stavbách a ich zmenách, ak stavebník uskutočňuje stavbu pre seba 

svojpomocou meno a adresu stavebného dozoru (+ fotokópiu osvedčenia): alebo meno 

a adresu kvalifikovanej osoby + fotokópiu diplomu (stavebný alebo architektonický smer) 

alebo fotokópiu maturitného vysvedčenia (stavebný smer) a čestné vyhlásenie o praxi 

v odbore (min. 3 roky) 

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby sa podáva písomne. 

Pri podávaní návrhu je potrebné zaplatiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba kolkom nie je možná. 

Doklad o zaplatení správneho poplatku musí byť súčasťou návrhu. 

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a 

na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 

individuálnu rekreáciu 

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne, odpadových vôd, jazierka

 30 eur                                                                                                               
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 50 eur 
 


