
K žiadosti na povolenie vodnej stavby je potrebné doložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy: 
 

1. Situačný nákres s vyznačením umiestnenia  
(situačný návrh musí byť predložený z dôvodu dodržania vzdialenosti umiestnenia vodnej stavby od 
možných zdrojov znečistenia ČOV, Sklad PHM hnojisko a pod.) 
 

2. Doloženie vlastníckeho práva ( napr. list vlastníctva – neverejná listina), alebo súhlas vlastníka 
pozemku, na ktorom sa má stavba realizovať. 
Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že 
žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku na ktorom chce vodnú stavbu realizovať. Ak žiadateľ nie je 
vlastníkom pozemku, na ktorom žiada stavbu realizovať, je potrebné doložiť súhlas s výstavbou 
vlastníka pozemku, na ktorom chce stavbu realizovať, (i s doložením vlastníckeho práva, napr. list 
vlastníctva). 
 

3. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 60, zákona č. 145/1995 
Z. z., v znení neskorších predpisov. 
1 000.- Sk v prípade realizácie výstavby vodnej stavby, 500.- Sk k žiadosti o kolaudáciu, 200.- Sk 
pre povolenie na odstránenie (zasypanie studne). 
Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni mesta, respektívne poštovou poukážkou Bankové 
spojenie Dexia banka Slovensko a. s. Malacky, č. účtu 3320644001/5600, variabilný symbol 221004 
V prípade, že sa na Vás vzťahuje oslobodenie od správneho poplatku, preukážte to príslušným 
dokladom. 
 

4. Iné: 
Projektovú dokumentáciu. 

 Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 Iné doklady podľa potrieb orgánu štátnej vodnej správy. 
Vodná stavba je definovaná v § 52, jednoduchá stavba je definovaná v § 18 zákona č. 364/2004 Z. z., 
 
SÚHLAS VLASTNÍKA POZEMKU S VÝSTAVBOU, alebo inou činnosťou. 
(Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku na ktorom chce realizovať vodnú stavbu, zároveň je potrebné doložiť 
vlastnícke právo skutočného vlastníka pozemku príslušným dokladom, v prípade že podľa dokladu 
o vlastníctve je pozemok v podielovom spoluvlastníctve je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny - § 139 
zák. č. 40/1964 Zb.) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dátum: .......................................................  .......................................................................... 

        podpis vlastníka ( pečiatka) 


