ŽIADOSŤ
o povolenie na nakladanie s vodami a uskutočnenie vodnej stavby,
ktorá s týmto nakladaním súvisí

Obec Báč
Obecný úrad
Báč 124
930 30 Báč

Vec: Žiadosť o povolenie odberu a iné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd podľa
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon) pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a na uskutočnenie,
zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom podľa § 22 vodného
zákona .
1. Meno, priezvisko a adresa žiadateľa …………………………………………….…..…
……………………………………………………………………………………….…
2. Druh, účel, miesto a základný popis nakladania s vodami a vodnej stavby
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………….…………………….…
3. Spôsob uskutočnenia :
- svojpomocne*
- dodávateľsky*
Vedenie uskutočňovania stavby (odborný stavebný dozor, stavbyvedúci) bude vykonávať
oprávnená osoba …………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
(uviesť meno, priezvisko resp. názov organizácie, adresu a oprávnenie na činnosť)

4. Parcelné čísla stavebných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností a zoznam vlastníkov
susedných nehnuteľností, ktorí sú žiadateľovi známi s označením ostatných pozemkov, ktoré
sa majú použiť ako stavenisko ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………..………………………………

5. Údaje o dokumentácii :
Projektovú dokumentáciu vypracoval ………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………..………………………
(meno, priezvisko resp. názov organizácie, adresa a oprávnenie na činnosť)

V ……………… dňa ……………

……………………………………
Podpis žiadateľa(ov)
(u právnickej osoby pečiatka, meno,
funkcia a podpis oprávnenej osoby)

________________________
*Nehodiace sa prečiarknite!

Prílohy k žiadosti :
A. doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139
ods. 1 písm. a) – c) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov :
- doklad o vlastníctve z katastrálneho úradu – originál
- kópia z mapy katastra nehnuteľností – originál,
B. projekt vodnej stavby vypracovaný oprávnenou osobou – v dvoch vyhotoveniach,
C. vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy alebo organizácií, príp. ich rozhodnutia ustanovené
osobitnými predpismi,

Poznámka :
Podľa povahy veci (povolenie sa týka vodného toku alebo odberu vôd) na základe posúdenia obecného úradu sa
priložia ďalšie nevyhnutné doklady vzťahujúce sa na predmet žiadosti.

