
 

Obec Hamuliakovo 

Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne 

(§21 ods. 1 písm. b) bod.1 a § 26 ods.  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.) 

 

 

I. Stavebník /stavebníci/ 
Meno a priezvisko /názov právnickej osoby,IČO/ : 
 ............................................................................................................................................................... 

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

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

Adresa stavebníka /sídlo právnickej osoby/ : ................................................................................ ........ 

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

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

Telefón:................................................................ email: ............................................. .......................... 

 

II. Zriadenie vodnej stavby 

 

Umiestnenie vodnej stavby 

Vodnú stavbu - studňu žiadam povoliť: na pozemku/och parc. č. ......................... katastrálne 

územie: ............................................................ 

 

Popis  stavby, hĺbka studne 
 

- studňa kopaná     – hĺbka..........................m, bet.skruže.....................................................cm 

- studňa vŕtaná       – hĺbka..........................m, o...................................................................cm 

- studňa narážaná   – hĺbka..........................m, o...................................................................cm 

o výdatnosti........................l/s, max. doporučený odber............................l/s s príslušenstvom: 

a) ručná umpa........................................................................................................................ 

b) čerpadlo ypu....................................................,výkon................................................l/min 

c) vodárnička.......................................................................................................................... 

d) betónová šachta nad studňou o ozmeroch:......................................................................... 

e) rozvod vody z úr.......................................dĺžky................................................................. 

 

Údaje o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocne* 
 

Svojpomocne (uviesť  meno, adresu stavebného dozora) 

 

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

Zhotoviteľom (názov  a adresa firmy):   

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

* V prípade existujúcej studne – neuvádza sa 



 

III. Povolenie na odber podzemných vôd 

 

pre potreby.................................................................................................................................. 

 

 

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 

 

 

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: 
1. List vlastníctva – kópia. 

2. Situácia stavby v katastrálnej mape - 2x 

3. Projektová dokumentácia studne vyhotovená kvalifikovanou osobou, bilancia spotreby vody – 2x. 

4. Hydrogeologický prieskum - posúdenie hydrogeologických pomerov pre konkrétny vrt/studňu, 

ktorý má zohľadniť požiadavky na odber s aktuálnymi okolitými pomermi vrátane návrhu ochranné 

pásma. ( keď je studňa hlbšia ako 6 m ) 

5. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 

zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

6. Správny poplatok podľa Zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení 

- Žiadosť pre nové studne : 30 eur 

- Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia alebo 

v rozpore so zákonom – správny poplatok - trojnásobok sadzby: 90 eur 
 

 

Upozornenie pre žiadateľov k novej studni: 

V prípade, kedy je hĺbka studne navrhovaná viac ako 6 m, k žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 

Bratislava (vzhľadom k tomu, že k. ú. Hamuliakovo patrí do II. stupňa ochrany prírodných liečivých 

a prírodných minerálnych zdrojov). 

 

Prílohy k dodatočnému povoleniu existujúcej studne, ktorá nemá povolenie: 

K žiadosti sa priloží situácia umiestnenia studne na pozemku, uviesť, že studňa je už existujúca (rok 

stavby), popis studne, technológia, bilancia spotreby vody (t. z. spotreba vody v l/m3 za rok), správny 

poplatok uhradený do podateľne. 

Ak je na pozemku viac studní, v žiadosti uviesť všetky so samostatným popisom. 
 

 

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) 


