
Zriadenie studne 

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Seč o povolenie na zriadenie studne 

(vodnej stavby). 

Postup pri povoľovaní vodných stavieb  (1). 

Potrebné doklady 

 Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu (tlačivo) 

 2x projektová dokumentácia 

 kópia listu vlastníctva 

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 

 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby (tlačivo) 

 2x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu 

 projektová dokumentácia (jednoduchý nákres studne) 

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 

 Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia 

na odber podzemnej vody (tlačivo) 

 doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe 

(kópia listu vlastníctva) 

 2x PD vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou 

 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia alebo iné 

opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej stavby 

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 

 ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo 

kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 

 doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti 

 doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (30,00 €) 

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo) 

 fotokópia stavebného povolenia 

 zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

 doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (20,00 €) 

Doba vybavenia v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní 

Poplatok podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

30,00 € za žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 20,00 € na návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutí.  Súvisiace predpisy -  Vodný zákon a súvisiace predpisy 

                                                                                   -  Stavebný zákon a súvisiace predpisy 

https://www.piestany.sk/modules/file_storage/download.php?file=e8ba84cf|169
https://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/319sk_6.rtf&original=zp_16_3_14E.rtf
https://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/319sk_5.rtf&original=zp_16_4_14E.rtf


1.Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní) pre fyzické osoby - občanov 

 
V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej 

alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o 
povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi (v prípade ak je 
žiadateľom právnická osoba) alebo obec Seč (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba). 
 
Prvý krok -  Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu 
        podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona 
 
Prílohy:  
=  2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)  
=  kópia listu vlastníctva 
=  situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)  
 
Druhý krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby  

         podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona 
 

Prílohy:  
=  2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu  
=  projektová dokumentácia  (jednoduchý projekt studne) 
=  situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 
 
Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie 

       povolenia na odber podzemnej vody. 
        podľa § 26 a § 21 vodného zákona 
 
Prílohy:  
= doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia 

listu vlastníctva)  
= 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou 
= rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií 

a orgánov štátnej správy 
= situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)  
= ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej   
= osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 
= doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti 
= doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (16,50 €) 
 
Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou 
stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej 
stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné 
užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona. 
 
Štvrtý krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 
Prílohy:  

= fotokópia stavebného povolenia  

= zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

= doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (16,50 €) 



Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu 

podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona 

______________________________________________________________ 
 

Vybavuje: Obec Seč 
 Obecný úrad 
R e f e r á t  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  Seč č. 133 
 972 26 Seč 
  
                                        

A. Žiadateľ:  
 
Meno a priezvisko ................................................................................................................................... 
 
Obec ...........................................................................................        PSČ ............................................. 
 
Ulica a č. domu ..........................................................................        Tel. č. .......................................... 
                                                    
 

B. Stavba:  
 
Názov stavby ........................................................................................................................................... 
 
Účel stavby .............................................................................................................................................. 
 
 

C. Miesto stavby:  
 
Katastrálne územie ....................................................................  Číslo parcely .................................... 
 
Lokalita ................................................................................................................. (ulica, popisné číslo, obec) 

                            
 

D. Hydrogeologický prieskum:  
 
Účel  ......................................................................................................................................................... 
 
Projektant  ............................................................................................................................................... 

meno, priezvisko, (názov), adresa (sídlo) 

  
Čerpacia skúška – pri predpokladanom čase trvania čerpacej skúšky nad päť dní je potrebné požiadať 
o jej povolenie Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi. 
 
 
 
V Seči, dňa  ............................ 
 
 

 
                                                            ......................................................... 

                                                                                                                         podpis žiadateľa   
 
 
 
Prílohy:  

 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)  

 kópia listu vlastníctva 

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)  



Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby 

podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona 

________________________________________________________________ 
 

Vybavuje: Obec Seč  
 Obecný úrad 
O d b o r  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  Seč č. 133 
 972 26 Seč 
 
                                           

A. Žiadateľ:  
 
Meno a priezvisko .................................................................................................................... 
 
Obec .............................................................................        PSČ ............................................. 
 
Ulica a č. domu ...........................................................        Tel. č. .......................................... 
                                                    
 

B. Stavba:  
 

Názov stavby ........................................................................................................................... 
 
Druh stavby ............................................................................................................................. 
 
 

C. Miesto stavby:  
 

Katastrálne územie ....................................................  Číslo parcely .................................... 
 

Lokalita ................................................................................................... (ulica, popisné číslo, obec) 

 
 

D. Základné údaje o stavbe:  
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

členenie, technické alebo výrobné zariadenie, budúca prevádzka a jej vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí 
 
 
 
V Seči, dňa  ............................ 
 

 
 

                                                            ......................................................... 
                                                                                                                         podpis žiadateľa  

 
Prílohy:  

 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu  

 projektová dokumentácia  (jednoduchý projekt studne) 

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 



 
Informovanie osobitný zákon 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: starosta@obecsec.sk  
Právny základ: osobitný zákon 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ – Obec Seč 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: EU 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 
 
    Prevádzkovateľ – Obec Seč po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného 
odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 
Prevádzkovateľ – Obec Seč vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že 
bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné 
údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

 žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľ – Obec Seč prístup k jeho osobným údajom a 
právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

 žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@obecsec.sk


Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody 

podľa § 26 a § 21 vodného zákona 

________________________________________________________________ 
 

Vybavuje: Obec Seč 
 Obecný úrad 
R e f e r á t  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  Seč č. 133 
 972 26 Seč 
 
            
                               

A. Žiadateľ:  
 
Meno a priezvisko ................................................................................................................................... 
 
Obec ...........................................................................................        PSČ ............................................. 
 
Ulica a č. domu ..........................................................................        Tel. č. .......................................... 
                                                    
 

B. Stavba:  
 
Názov stavby ........................................................................................................................................... 
 
Druh stavby ............................................................................................................................................. 
 
Účel stavby .............................................................................................................................................. 
 
Predpokladaný termín dokončenia stavby (ak sa jedná o dočasnú stavbu, doba jej trvania) 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

C. Miesto stavby:  
 
Katastrálne územie ....................................................................  Číslo parcely .................................... 
 
 

D. Základné údaje o stavbe:  
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

členenie, technické alebo výrobné zariadenie, budúca prevádzka a jej vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí 
 

 
 
 
                        



E. Spôsob uskutočňovania stavby:  
 
Svojpomocou (meno, adresa a kvalifikácia osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor) 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Zhotoviteľom – dodávateľsky (názov a sídlo organizácie) 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

E. Zoznam účastníkov stavebného konania (Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľnosti – mená, 

adresy, parcelné čísla podľa evidencie nehnuteľností) 

 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
V Seči, dňa  ............................ 
 

 
                                                            ......................................................... 

                                                                                                                         podpis žiadateľa  

 
 
Prílohy:  

 doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia 
listu vlastníctva)  

 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou 

 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií 
a orgánov štátnej správy  

 situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)  

 ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 
osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 

 doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti 

 doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (30,00,- €) 

 
 



Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

podľa § 76 ods.1 a § 120 stavebného zákona 

______________________________________________________________ 
 

Vybavuje: Obec Seč 
 Obecný úrad 
R e f e r á t  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  Seč č. 133 
 972 26 Seč 
  
                                        

A. Žiadateľ:  
 
Meno a priezvisko ................................................................................................................................... 
 
Adresa ...................................................................................................................................................... 
                                                    
 

B. Stavba:  
 
Názov stavby ........................................................................................................................................... 
 
Katastrálne územie ....................................................................  Číslo parcely .................................... 
 
Projektant  ............................................................................................................................................... 

meno, priezvisko, (názov), adresa (sídlo) 

  
Stavebný dozor (zhotoviteľ) .................................................................................................................. 

meno, priezvisko, (názov), adresa (sídlo) 

 
Predpokladaný termín dokončenia stavby  .......................................................................................... 
 
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby ...................................... 
 
Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania  .................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Stavebné povolenie vydal ......................................................................................................................  
 
dňa ............................................  pod číslom   ............................................................... 
 
 
 
 
V Seči, dňa  ............................ 
 

 
 

                                                            ......................................................... 
                                                                                                                         podpis žiadateľa   
 
 
 
 
Prílohy:  

 fotokópia stavebného povolenia  

 zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

 doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce (20,00,- €) 

 


