
  

               
Mesto Vrbové 
Ul. gen. M.R.Štefánika č. 15/4 
922 03 Vrbové 
 
 
 
Žiadosť o povolenie vodnej stavby a na povolenie odberu podzemných vôd 
 
Stavebník  .................................................................................................................................. 
bytom (adresa)  ............................................................................................................................. 
 
žiadam o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách a o zmene 
zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade  s 
§ 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na uskutočnenie vodnej 
stavby .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
a súčasne o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona – odber 
podzemných vôd, ktorý súvisí s povoľovanou vodnou stavbou. 
Účel stavby: ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
Stavba bude realizovaná na pozemku katastrálneho územia: .......................................................... 
na parc.č.: ......................................................................................................................................... 
K stavebnému pozemku má stavebník: 

- vlastnícke právo ................................................................................................................... 
- iné právo (Predložiť zmluvu).................................................................................................... 

Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného odborne spôsobilou osobou pre vodné, 
inžinierske stavby: (meno projektanta a adresa) ............................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
Spôsob uskutočnenia stavby: 

- svojpomocne -priložiť prehlásenie stavebného dozoru 
- dodávateľsky: priložiť potvrdenie o vykonaní stavby oprávnenou spoločnosťou. 

Doba realizácie výstavby: .............................................................................................................. 
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo (nebolo) vydané rozhodnutím č. ...................................... 
......................................................................................................................................................... 
Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
Údaje súvisiace s povolením odberu podzemných vôd: 

- odber podzemných vôd súvisí so stavbou: ........................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

- požadované množstvo odberu podzemných vôd: 
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- účel odberu ........................................................................................................................ 
- spôsob sledovania odoberaného množstva vody .................................................................. 
- časový interval odberu .......................................................................................................... 

 
Prehlasujem , že všetky údaje uvedené v žiadosti sú  pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. 
 
 
 
 
 
V .....................  dňa ......................                                                ................................................................. 
 
 
 
 

1 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 výrub dreviny. 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. 
 
 
 
 
 
V .....................  dňa ......................                                                ................................................................. 
 
 
 
 
 
K žiadosti  sa prikladá: 

- 2x projektová dokumentácia vodnej stavby 
- Hydrogeologický posudok 
- Vyjadrenie k zriadeniu studne a povolenie odberu podzemných vôd  Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany 
- Prehlásenie stavebného dozoru 
- Záväzné stanovisko mesta k vydaniu stavebného povolenia na stavbu studne podľa § 120 

stavebného zákona (vydá útvar výstavby) 
- Doklad o úhrade správneho poplatku 30.- € 

                                                 
1 Vypĺňa iba fyzická osoba v zmysle § 7 a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 


