
Obec Hamuliakovo 

Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo                                                                                         

 

 

Žiadosť o predĺženie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd 

v zmysle § 21 ods (5) Zákon č. 364/2004 Z. z.Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
 

 

1. Žiadateľ 

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

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

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

tel.: .................................................................................................................................................. 

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

 

 

2. Umiestnenie vodnej stavby – studne 

miesto stavby/parc.č.: ..................................................................................................................... 

 

 

3. Odber podzemných vôd vydaný v súvislosti s povolenou vodnou stavbou 

číslo stavebného povolenia …......................................................................................................... 

 

 

4. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd 

pre potreby ….................................................................................................................................. 

 

 

5. Účel odberu podzemných vôd bude 

• na účely pitné    v množstve...................................................l/deň 

• na účely úžitkové   v množstve...................................................l/deň 

• na účely pitné a úžitkové  v množstve...................................................l/deň 

 

 

6. Časová platnosť povolenia 
 

a) na dobu, po ktorú bude studňa slúžiť ako zdroj vody pre domácnosť 

b) s časovým ohraničením do................................................................. 

     ( ak sa žiada o povolenie užívať vodu počas stavebných prác ) 

    Termín začatia stavebných prác......................................................... 

    Termín ukončenia stavebných prác.................................................... 

 

 

 



PRÍLOHY ŽIADOSTI 

• list vlastníctva – kópia. 

• situácia stavby v katastrálnej mape – 2x 

• kópiu stavebného povolenia vodnej stavby – studne 

• správny poplatok podľa Zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení   

• splnomocnenie na zastupovanie konaní (ak žiadosť podáva stavebník prostredníctvom 

svojho zástupcu) 

 

 

Poznámka: Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený 

o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predložených dokladov 

môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 

 

  

 

PREHLÁSENIE 

 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

 

Podpisom tejto žiadosti súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov. 

 

 

v ……………………………………… dňa …………………… 

 

 

 

 …………………………………………………………………….………………… 

meno a podpis vlastníka stavby (odtlačok pečiatky) (štatutárneho zástupcu) 


