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Žiadateľ:   

Adresa trvalého pobytu:  

Tel. č.:  

e-mail:  

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka 

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja 

a dopravy 

Referát zelene 

Kutlíkova 17 

852 12 Bratislava 5 

 

 

Vec 

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre potreby 

jednotlivých občanov (domácností) podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  

 

Stavebník:   

Adresa trvalého pobytu:  

Tel. č.:  

e-mail:  

 

Názov stavby:   

Druh stavby:  

Účel stavby:  

Miesto stavby:  

 

Predpokladaný termín začatia 

a dokončenia stavby:  

 

 

Miesto stavby 

Parcela (C-KN/E-KN):  

Katastrálne územie:  

Druh pozemku:  

Adresa nakladania s vodami:  

 

Vlastnícke právo k stavebnému pozemku 

List vlastníctva:  

Iné právo podľa § 139 ods. 1 

zákona 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon): 

 

 

Zoznam účastníkov konania  

(vlastníci susedných nehnuteľností parc. č., meno, priezvisko, úplná adresa) : 
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Projektant 

Meno priezvisko (názov):  

Adresa (sídlo):  

 

Spôsob uskutočnenia stavby 

Svojpomocne: 

Stavebný dozor (uviesť meno, priezvisko oprávnenej osoby, 

adresu, číslo oprávnenia): 

 

Dodávateľsky: 

(Adresa dodávateľa s uvedením odborného dozoru dodávateľa, 

číslo oprávnenia dozoru): 

 

 

 

 

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom 

stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, 

Mestská polícia v Bratislave, Okresný úrad Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných 

zákonov). Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú 

v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže 

uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo 

na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných 

údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má 

za následok nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti. 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk. 

 

 

 

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

   Meno a priezvisko, 

  pečiatka a podpis žiadateľa 

 

Prílohy : 

 doklady, ktorým žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku - list vlastníctva (zabezpečí stavebný úrad 

v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z.), alebo overený doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe, 

 kópiu katastrálnej mapy (zabezpečí stavebný úrad v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z.), 

 projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (v 2 vyhotoveniach), 

 právoplatné územné rozhodnutie (súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý  

 overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia), 

 doklad projektanta o odbornej spôsobilosti pre projektovanie vodných stavieb, 

 doklad stavebného dozoru o odb. spôsobilosti pre výkon stavebného dozoru,  

 hydrogeologický prieskum pre stanovenie parametrov studne (hĺbka, výdatnosť), 

 stanovisko SVP, š.p. k stavbe studne a odberu podzemných vôd, 

 doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov (30€), 

 ak žiadateľ nekoná vo vlastnom mene, doloží plnomocenstvo na zastúpenie (§§ 23, 31, 32 

Občianskeho zákonníka v platnom znení). 

 

V prípade nejasností Vám informácie poskytne zamestnanec  Mestskej časti Bratislava-Petržalka (Ing. 

Tatiana Rattayová na čísle 0947 487 046 alebo emailom tatiana.rattayova@petrzalka.sk)  
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