...................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko a adresa žiadateľa
..........................................
Tel. číslo

...................................................................
E-mail

Mestský úrad
Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Štúrova č.1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby.
V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v zmysle § 21 ods.1, týmto žiadam o povolenie
osobitného užívania povrchových – podzemných (nehodiace sa prečiarknuť) vôd a o povolenie vodnej
stavby v zmysle § 26 uvedeného zákona.
Stavebníkom bude ....................................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)
druh vodnej stavby ...................................................................................................................................
miesto stavby...............................................v k.ú...................................................... parc. č. .................
Označenie objektu ku ktorému bude stavba plniť doplnkovú funkciu........................................................
Vlastníkom pozemku podľa výpisu z katastra nehnuteľností je.................................................................
..................................................................................................................................................................
Uvedený zdroj bude slúžiť na zabezpečenie ............................................................................................
Predpokladaná výdatnosť bude .........l/s, hĺbka studne: ........... m, priemer studne: .......... mm. V okolí
sa najbližšia studňa nenachádza /nachádza* ......... m. Na stavebnej parcele sa nachádzajú /
nenachádzajú (*nehodiace sa prečiarknuť) inžinierske siete ...................................................................
Stavbu bude vykonávať: -

svojpomocne (vyhlásenie stavebného dozoru)
dodávateľsky (názov firmy + presná adresa, č. oprávnenia)

..................................................................................................................................................................
Vlastníkmi susedných nehnuteľností parc. č ............................................................................................
je (sú).........................................................................................................................................................
Ich vyjadrenie je (nie je) pripojené.
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) poskytuje
mestu Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov a to
za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať
v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany mesta. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania
preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Mesto týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej
osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujem si právne následky
v prípade zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti.

V Liptovskom Mikuláši dňa: .........................
....................................
podpis

Prílohy
- 2 x projektová dokumentácia vyhotovená oprávnenou osobou na vodohospodárske stavby (I2, resp.
A2) - technická správa, nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby a vzdialeností od hranice
nehnuteľnosti, od možného zdroja znečistenia, rez
- hydrogeologický posudok, v ktorom sa okrem iného uvedie, či je potrebná čerpacia skúška
- stanoviská dotknutých orgánov a správcov dotknutých inžinierskych sietí
- vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne – osoba, ktorá má
vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie stavebného smeru (pri stredoškolskom najmenej 3 roky
praxe v odbore)
- stanovisko správcu povrchových a podzemných vôd – Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- právoplatné územné rozhodnutie, ak bolo vydané/súhlas miestne príslušného stavebného úradu,
ktorý overuje podržanie podmienok územného rozhodnutia
- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch

