
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie vodnej stavby studne spojené s 

kolaudáciou stavby a povolenie na odber podzemných vôd a pre fyzickú osobu 

Obec Horná Mičiná
Horná Mičiná 79
974 01 Horná Mičiná

1. Meno a priezvisko stavebníka, adresa, tel. kontakt, e-mailová adresa:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Druh, účel a miesto stavby (druh stavby podľa normy STN 75 5115 – studňa kopaná, vŕtaná, skružová…,

účel – na odber pitnej vody, úžitkovej):

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Parcelné čísla, druh pozemku, katastrálne územie:

- parcelné čísla………………………………………………………………………………………… 

- druh pozemku………………………………………………………………………………………... 

- katastrálne územie…………………………………………………………………………………… 

4. Údaje o projektovej dokumentácii (meno, názov, adresa a tel./e-mail projektanta):

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Spôsob uskutočnenia stavby:

- svojpomocne…………………………………………………………………………………………

- dodávateľsky…………………………………………………………………………………………

6. Vlastníci susedných nehnuteľností (meno, priezvisko, adresa)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



7.  Požadované množstvo odoberaných podzemných vôd za 1 rok Q/rok v m³ : ………………….. 

 

 

 

Prílohy k žiadosti o dodatočné stavebné povolenie: 

 

- 2 x projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom pre vodnú stavbu podľa STN 75 5115. 

- Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta. 

- Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí (plyn, el. kábel, tel. kábel, vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie…),  

že stavba sa nevykonala v ochrannom pásme ich sietí. 

- 1x situačný nákres umiestnenia vodnej stavby a uvedením vzdialenosti od najbližšieho zdroja znečistenia          

(žumpa, kanalizačné prípojky, chlievy, hnojiská, verejné komunikácie….). 

- Doklad o správnom poplatku: 3x30 € v zmysle položky 61 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pre 

dodatočné povolenie. 

- Stanovisko od odboru územného plánovania a architekta mesta, či je stavba v súlade s územným plánom. 

- 2 x záverečná správa hydrologického prieskumu (technické parametre vrtu (priemer, hĺbka), výdatnosť vodného 

zdroja, hladina spodnej vody). 

- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – ochrana prírody a krajiny. 

- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – odpadové hospodárstvo.  

- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – Pozemkový a lesný odbor. 

- Vyjadrenia iných dotknutých orgánov. 

 

Prílohy k žiadosti ku kolaudácii stavby 

- Porealizačné zameranie stavby (zameranie odborne spôsobilým geodetom). 

- Rozbor vzorky vody (ak sa jedná o odber vôd na pitné účely). 

- Preberací protokol od zhotoviteľa vodnej stavby. 

- Doklad o správnom poplatku 20 € v zmysle položky 62 písm. d zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  

pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

  

 

                                                                                                  

                                                                                                 ………………………………………… 

                                                                                                                       podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 


