
 

__________________________________________________________________________ 

Priezvisko, meno a adresa žiadateľa: 

 

 

                                                                                                                

Obec................................... 

                                                                                                            Stavebný úrad 

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

 

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

 

 

                                                                                   V .................., dňa .................................... 

 
 
Vec: Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne podľa § 59 zákona. č. 184/2002 Z.z. o 

vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) 
 
 
 

I. Žiadateľ: 

Meno a priezvisko: ............................................................................................. 

Adresa  bydliska: ............................................................................................... 

II. Miesto stavby: 

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

parcelné č. pozemku podľa EN (LV): ............................................................................... 

 

          V zmysle ustanovenia zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách žiadam: 

1. o povolenie na vybudovanie vlastného vodného zdroja podľa ustanov. § 22 zákona č. 
184/2002 o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. v znení noviel 

- 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 pumpa................................................ 

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

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

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

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

e) rozvod vody z rúr................................................., dĺžky..................................................... 

Spôsob vykonania stavby: 

a) svojpomocne 

b) dodávateľsky, dodávateľ bude: 

 



 

2. o povolenie na odber podzemnej vody podľa ustanov. § 17, ods.1, zákona č. 184/2002 Z.z. 
o vodách: 

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

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

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

 

III. Čas, na ktorý sa povolenie žiada: 
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: ......................................... 

 
 

  
 

                                                                                 .............................................................. 
              podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prílohy: 
 

1. doklad o vlastníctve  
2. kópia katastrálnej mapy 
3. 2x technický popis vodohospodárskeho diela, spôsob odberu podzemnej vody a jej použitia 
4. 2x situačný snímok pozemku s uvedením vzdialenosti od hranice susedov, žumpy, domu, 

prípadne iného možného miesta znečistenia 
5. 2x stavebné výkresy studne v mierke 1:100, 1:50, 1:500 
6. vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k stavbe vodného zdroja (súhlas, námietky, 

pripomienky) 
7. vyhlásenie stavebného dozora( ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne) 
8. vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Prešov 
9. stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí 
10. správny poplatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


