
  

 

                                                                                                            Mesto Vrbové  

                                                                                                      Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4  

                                                                                922 03  Vrbové 

                       

          
 Vec: Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne) v zmysle  § 26 ods. 1 a § 52 ods. 1 písm. d)  

          zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 
Žiadateľ – stavebník: ............................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................................... 

 

Druh a  miesto stavby: ........................................................................................................................... 

                                          (kopaná, vŕtaná, miesto – ulica kde sa bude stavba realizovať) 

 

Parc.č.  ..................................................................................  k.ú. ........................................................ 

Druh pozemku: ...................................................................................................................................... 

 

Popis stavby: ......................................................................................................................................... 

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

 

Predpokladaný termín ukončenia stavby:  ............................................................................................ 

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: ................................................................................................. 
                                                                                       (uviesť projektanta a adresu) 

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

 

Uskutočňovania stavby (svojpomocne, dodávateľsky): ........................................................................ 

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

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti 

so spracovaním osobných údajov 
Svojim podpisom súhlasím  so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 

prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 

Vrbové, IČO: 00 313 190, pre účely evidencie a vydávania povolení na vodnú stavbu - studňu. Právnym 

základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba 

poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si 

vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á 

práva požadovať od prevádzkovateľa 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 práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú 

pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

                                                                                                 ................................................. 
                                                                                                     podpis žiadateľa – stavebníka 
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K žiadosti sa prikladá:  

- 2 x projektová dokumentácia studne 

- Hydrogeologický prieskum 

- Prehlásenie  stavebného dozoru 

- Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu studne podľa  

            § 120 stavebného zákona (vydá útvar výstavby) 

-  Doklad o úhrade správneho popl. 30.- € 


