K žiadosti o povolenie na vodnú stavbu (studňu) sa pripojí:
a) Projektovú dokumentáciu stavby studne (rez, technická správa, situácia s prípojkami)
vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia
navrhovanej vodnej stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemku a
jestvujúcich susedných stavieb vrátane vodných stavieb na susedných nehnuteľnostiach,
odstupov od možných zdrojov znečistenia, navrhované umiestnenia vodovodnej a elektrickej
prípojky v mierke 1:200 až 1:500.
Vodná stavba — studňa musí byť navrhnutá v súlade s STN 755115. Ďalej:
 okótovaný zákres do kópie z katastrálnej mapy
 údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
 ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo
kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie realizácie stavby
 meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
b) Projekt vodnej stavby hĺbky viac ako 6m (v 2 vyhotoveniach), ktorý musí byť v súlade s § 46
stavebného zákona vypracovaný oprávneným projektantom. Súčasťou projektovej dokumentácie
musí byť hydrogeologický posudok na základe monitorovacieho vrtu, vyhotovený oprávnenou
osobou, ktorý poskytne údaje o hydrogeologických veličinách potrebných k povoleniu
predmetnej vodnej stavby.
c) Doklad, ktorým stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 list vlastníctva (originál alebo overená kópia)
 súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti s pripravovanou stavbou, pokial‘ sám nie je
stavebnikom
d) Stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a zúčastnených osôb, napr.:
 záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
— vydáva odd. stavebného úradu – Ing. J.Trutzová
 vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, šp.
 stanoviská správcov inžinierskych sietí (zakresliť IS do kópie z katastrálnej mapy s
miestom stavby)
 rozbor podzemnej vody a jej vyhodnotenie od akreditovaného laboratória z hľadiska jej
využiteľnosti,(ak sa bude používať na pitné účely)
 v prípade, že sa stavebník nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie pre zástupcu
 stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania
e) Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v platnom znení, podľa položky 60 písm. d) bodu 3 sadzobníka správnych poplatkov
sa žiadosť o povolenie na vodnú stavbu (studňu) spoplatňuje správnym poplatkom vo vyške 30,€. Podľa položky č. 61 sa dodatočne stavebné povolenie na vodnú stavbu (studňu) spoplatňuje
trojnásobkom sadzby uvedenej v položke 60 písm. d) bod 3 sadzobníka správnych poplatkov.
Správny poplatok je možne zaplatiť v pokladni na Obecnom úrade v Lozorne.

