
 ŽIADOSŤ O  POVOLENIE 
(podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z.) 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – Vajnory 

Roľnícka 109 
831 07 Bratislava 36  

 

 

Vec 

Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne (kopanej, vŕtanej)    

(podľa § 26 zákona NR SR č 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov.) 

 

 

1.  Stavebník(ci): 

Meno, priezvisko (názov PO) : _________________________________________________ 

 

Adresa (sídlo PO): __________________________________________________________ 

 

2.  Druh, ú čel a miesto vodnej stavby: ________________________ _____________________ 

  predpokladaný termín dokončenia stavby:__________________________________________ 

 

3.  Parcelné čísla  a druhy (kultúry) stavebného pozemku 

  podľa kat. nehnuteľ. parc. č. _______________________druh (kultúra):__________________ 

  kat.úz.: Vajnory,  lokalita : _______________________________________________ 

 

4.  Údaje o dokumentácii 

  Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

5.  Spôsob uskuto čnenia stavby 

        -  dodávateľsky: zhotoviteľ:_____________________________________________________ 

            -  svojpomocou - (uviesť osobu, ktorá bude vykonávať  staveb. dozor – meno, priezvisko,  

               adresu, kvalifikáciu) 

  ___________________________________________________________________________ 

 

6.  Základné údaje o stavbe 



Typ studne _______________, druh čerpania ______________________________________ 

  hĺbka studne  ______m, pri skružiach Ø studne  ______m, výška nad terénom  ______m. 

   

 

7.  Zoznam ú častníkov stavebného konania 

ktorí sú stavebníkovi známi,   

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

  

 

       __________________________                  _______________________ 

         Pri fyzických osobách, podpisy                   Meno a funkcia osoby oprávnenej 

               všetkých žiadateľov                                                       zastupovať právnickú osobu 

 

 

                                                                                                                                                          (pečiatka a podpis) 

Telefonický kontakt: 

 

 

 

Prílohy: 

1. List vlastníctva – aktuálny originál, alebo iný doklad (nájomná zmluva,  dohoda o budúcej kúpnej zmluve), ktorým 

stavebník preukazuje, že má k pozemku či stavbe  iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, 

alebo vykonať zmenu stavby  

2. Kópia katastrálnej mapy  – aktuálny originál,  

3. 2 x  Projektová dokumentácia stavby  a situácia osa denia stavby M 1:200  

4. Preukaz odbornej spôsobilosti projektanta  –  fotokópia, 

5. Vyhlásenie stavebného dozoru , alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania 

stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, 

6. Mená a adresy ú častníkov konania  -  dotknutých susedov (príp. ich stanoviská), 

7. Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať), 

8. Správny poplatok  

 

 

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


