
               
Obec Orovnica
Obecný úrad č. 96

966 52   Orovnica

Orovnica,  dňa .……………………..

Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné  užívanie  vôd  (odber  podzemných  vôd)  podľa §21, ods. 1
Zákona č.  364/2004 Z.  z.  o zmene zákona   Slovenskej  národnej  rady č 372/1991 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Žiadateľ/vlastník vodnej stavby/prevádzkovateľ
(titul, meno, priezvisko, adresa)
………………………...............................................................................................................................................

Žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle §21 ods. 1 písm b) bod 1 vodného zákona – odber
podzemných  vôd  zo  studne  pri  rodinnom  dome  /rekreačnej  chate  /záhrade1  ,  súp.číslo  …….…………..  na
pozemku, parcela …..……………………………, druh pozemku .……………………………….                    v k.ú.
Orovnica.
1 nehodiace preškrtnite

Údaje  súvisiace s povolením odberu podzemných vôd:

1. Druh, účel, miesto a základný  popis  nakladania s vodami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.Požadované  množstvo  odberu podzemných vôd

Q (1.s-1) Q (m3. deň-1) Q (m3. rok-1)

- účel odberu  …………...………………………………………………………………...……………………………..
- spôsob  sledovania  odoberaného  množstva  vody   …..……….…………………...………………………………..
- spôsob  merania odobratých  množstiev  vody  ...……….…………………………...……………………………….
- časový  interval odber        …………………………………………………………………………………………….
- platnosť povolenia na odber   …………….…………………………………………………….……………………..
- miesto  odberu, katastrálne územie  ………………….……………………………….……………………………...
- spôsob  odberu ………………………………………………..………………………………………………………..
- uvedenie vzdialenosti od najbližšieho zdroja znečistenia (žumpa, kanalizačná prípojka, komunikácia…)
……………………………………………………………………….…………………………………………………...
………………………………………………………………………….………………………………………………...
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3. Stavba  studne bola zrealizovaná:

a ) v roku………….na  základe vodoprávneho povolenia číslo  ……………..……………………………..

zo dňa ……………., ktoré vydal  …………..…………………………………………………………….

b) v roku…………………., bez dokladov

c) pred  rokom 1976

4.  Doklady  preukazujúce  vlastnícke  alebo  iné práva  k pozemkom  a  vodnej  stavbe
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………….……….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Zoznam a adresy  účastníkov  vodoprávneho konania, ktorí sú žiadateľovi  známi (vlastníci  susedných 
nehnuteľností)
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………….……….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………..

6. Čas, na ktorý sa povolenie žiada:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………….……….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………..

7. Vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia dotknutých orgánov  štátnej  správy,  účastníkov  konania:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………….……….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………..

8. Doklad o kvalite vody – úžitkové, resp. pitné účely
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………….……….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………..



- 3 -

9. Výsledky  hydrogeologického prieskumu a čerpacích skúšok  výdatnosti  vodných  zdrojov,  ak sa žiadané
povolenie týka odberu podzemných vôd  na zásobovanie p itnou vodou (technické parametre, priemer,
hĺbka, výdatnosť vodného zdroja)
………………………………………….…………………………………………………………………………...
……………………………………………………….……………………………………………………………...
……………………….………………………….……………………….……….…………………………………
.………………………………………………….…………………………………………………………………..

10. Stanovisko  hydrometerologického  ústavu:
………………………………………………….…………………………………………………………………...
………………………………………………….…………………………………………………………………...
……………………….……………………….………………………….……….…………………………………
.………………………………………………….…………………………………………………………………..

11. Doklady  uvedené  v predchádzajúcej časti tejto  žiadosti  týkajúce  sa odberu podzemných vôd
……………………………………………….……………………………………………………………………...
……………………………………………….……………………………………………………………………...
……………………….……………………….………………………….……….…………………………………
.……………………………………………….……………………………………………………………………..

Prehlasujem, že všetky  údaje  uvedené  v  žiadosti  sú pravdivé  a zodpovedajú  skutočnosti.

V.……………..dňa.……………..

.……………………………….
podpis  žiadateľa

Prílohy:
a)   doklad o odbornej spôsobilosti hydrogeológa
b)  1 x kópia z katastrálnej mapy s vyznačeným miestom odberu
c)  2x záverečná správa hydrologického prieskumu (technické parametre vrtu, priemer, hĺbka,
     výdatnosť vodného zdroja, posúdenie vplyvu odoberania podzemných vôd na susedné pozemky


