
Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd,  

 na uskutočnenie/zmenu/ uvedenie do prevádzky/ zrušenie vodnej stavby 

 (studne pre potreby jednotlivých občanov - domácností) 

podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1, § 26 ods. 1 a 4  a § 80 e) vodného zákona 

 v spojitosti s §120 a § 58 stavebného zákona 

 

Mestský úrad Pezinok 

Referát ŽP, KS a dopravy 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

I: Žiadateľ 

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

Adresa trvalého bydliska............................................................................................................................. 

Email:........................................................................tel. číslo:................................................................... 

 

II. žiadosť o povolenie na vodnú stavbu – studňu (zakrúžkujte písmeno): 

a) na jej  uskutočnenie; b) zmenu ; c) uvedenie do  prevádzky d) zrušenie  

 

Umiestnenie vodnej stavby - studne: 

Katastrálne územie...............................parcelné číslo ................................druh pozemku.......................... 

obec.....................................................ulica...................................................číslo..................................... 

vlastnícke právo: ..............áno/nie.......................číslo LV.......................................................................... 

iné právo (uviesť aké)................................................................................................................................. 

studňa vrátane odberu súvisí so stavbou..................................................................................................... 

 

 Druh:(zakrúžkujte bod a doplňte údaje): 

1) kopaná:     hĺbka................ m priemer .............. cm  výdatnosť...............l/s...............l/min 

2) vŕtaná:      hĺbka................ m priemer .............. cm  výdatnosť...............l/s...............l/min 

3) narážaná:   hĺbka................ m priemer .............. cm  výdatnosť...............l/s...............l/min 

4) iná (uviesť):.................................................................................................................................  

hĺbka................ m priemer .............. cm  výdatnosť...............l/s...............l/min. 

 

Príslušenstvo :  

a) ručná pumpa................................................................................................................................ 

b) čerpadlo typ: .........................................................................výkon................. l/s...............l/min 

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

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

e) rozvod vody z rúr typ:...........................................................dĺžky............................................... 

 

Spôsob uskutočnenia stavby: 

1) svojpomocne – odborný dozor bude vykonávať: 

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

Adresa......................................................................................................................................................... 

Kvalifikácia:................................................................................................................................................ 

 

2) Dodávateľsky – stavbu bude realizovať/realizoval: 

Názov (obchodné meno/IČO).................................................................................................................... 

Adresa........................................................................................................................................................ 

 

Údaje o stavbe: 

Dátum začatia výstavby:............................................................................................................................ 

Dátum ukončenie výstavby:....................................................................................................................... 



III. žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd (zakrúžkujte bod a doplňte údaje): 

a) Na účely pitné..................... v množstve Q max............. m3/deň ........... m3/mesiac................. m3/rok 

b) Na účely pitné/úžitkové v množstve Q max.............. m3/deň ............. m3/mesiac.............. m3/rok 

c) Na účely úžitkové................ v množstve Q max.............. m3/deň ............. m3/mesiac.............. m3/rok 

 

Bližšia špecifikácia účelu........................................................................................................................... 

 

Odber: 

Maximálne doporučený odber...................................m3/deň 

 

 

IV.  Časový rozsah povolenia odberu  od..................... do........................ (najviac na 10 rokov) 

 

V. Zoznam vlastníkov susedných parciel a ostatných účastníkov konania: 

Meno a adresa      parcelné číslo 

1. ............................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................................................. 

 

Ochrana osobných údajov - fyzická osoba (nepodnikateľ)  

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľujem ako dotknutá osoba prevádzkovateľovi 

Mestu Pezinok, so Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených 

v tejto žiadosti za účelom vydania povolenia na odber podzemných vôd a na vodnú stavbu-studňu v rámci  k. 

ú. Pezinok a Grinava v zmysle vodného zákona, stavebného zákona, správneho poriadku, evidencie  konaní  a to na 

dobu určenú v Registratúrnom pláne Mesta Pezinok v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a 

o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som 

oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup k osobným 

údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov 

alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o 

práve na prenosnosť osobných údajov a o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: gdpr@msupezinok.sk. 

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti  a v prílohách, ktoré som  poskytol/a sú pravdivé. 

 

 

 

 

 

 

V ........................................dňa...........................   ............................................................. 

podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdpr@msupezinok.sk


Prílohy  a povinnosti (potrebné konzultovať): 

1. Správny poplatok  vo výške 30,00 € za podanie žiadosti o povolenie podľa položky 60 písm. d) a 

20 € za žiadosť/návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa položky 62a  písm. d) zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK02 5600 

0000 0066 0200 6001 a s uvedením variabilného symbolu pre FO 503 (VS platí pre obidva správne 

poplatky). Do správy pre prijímateľa uveďte poznámku: „správny poplatok-studňa“, ulicu, parcelné 

číslo a meno žiadateľa. 

2. Doklady, ktorými žiadateľ/stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo 

k stavbe napr. kópia listu vlastníctva, a i. 

3. Kópia katastrálnej mapy, na ktorej bude zakreslený objekt studne na pozemku spolu s vyznačením 

jeho 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 požadovanej mierke  1: 200 až 1:500. 

4. Záväzné stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania  k studni alebo územné 

rozhodnutie k studni a k objektom, ktoré majú súvis so studňou 

5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 

(stavebného úradu, orgánu územného plánovania, správcovia inžinierskych sietí,........). 

6. Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti. 

7. Hydrogeologický posudok (1ks originál), vyhotovený oprávnenou osobou (podpis, pečiatka 

a kópia dokladu – osvedčenia), ktorý poskytne údaje o hydrogeologických veličinách  (výpočty  

množstiev  podzemných vôd , zhodnotenie hydrogeologických pomerov, zhodnotenie možných 

rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd, stanovenie minimálnej hladiny podzemných 

vôd, ....).   

8. Projektová dokumentácia vodnej stavby – studne (1ks originál ) vypracovaná  projektantom s 

oprávnením na vodné stavby (podpis, pečiatka a kópia dokladu – osvedčenia) podľa STN 75 51 15 

– Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou. 

9. Prehlásenie stavebného dozoru (pečiatka a podpis stavebného dozoru a podpis žiadateľa, kópia 

dokladu o jeho vzdelaní), že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 

v prípadoch, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne. 

10. V prípade, že je iný žiadateľ a iný stavebník, je potrebné doložiť doklad právneho vzťahu 

(splnomocnenie, zmluva a pod.). 

11. Dokumentácia  skutočného realizovania (vyhotovenia) stavby 

12. Odovzdávací a preberací protokol k vodnej stavbe - studni 

13. Prehlásenie stavebného dozoru (pečiatka a podpis stavebného dozoru a podpis žiadateľa, kópia 

dokladu o jeho vzdelaní), ktorý zabezpečoval odborné vedenie uskutočňovania stavby v prípadoch, 

ak išlo o stavbu uskutočňovanú svojpomocne. 

14. Ohlásenie prác príslušnému banskému obvodnému úradu , ak hĺbka vŕtanej studne presiahla viac 

ako 30 m (kópia). 

15. Oznámenie o zistení výdatnosti na základe vykonanej čerpacej skúšky  príslušnému SVP 

š.p./SHMÚ 

 


