Vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu podľa § 28 vodného zákona:
Žiadateľ v žiadosti uvedie:
- meno ( názov) a adresu žiadateľa
- názov stavby
- katastrálne územie a parcelné číslo stavebného pozemku
Žiadateľ k žiadosti pripojí:
- kompletná projektová dokumentácia
- v odôvodnených prípadoch stanovisko príslušného správcu vodného toku
Súhlas na stavby, zariadenia a činnosti, vydávaný podľa § 27 vodného zákona
Žiadateľ v žiadosti uvedie:
- meno ( názov) a adresa žiadateľa
- názov stavby
- zoznam objektov, ktoré podliehajú súhlasu podľa § 27 vodného zákona
- katastrálne územie a parcelné číslo stavebného pozemku
- kedy a pod akým číslom bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28
vodného zákona
- splnomocnenie, v prípade ak investora v konaní zastupuje poverená osoba
Žiadateľ k žiadosti pripojí:
- kompletnú projektovú dokumentáciu a popis zariadenia prípadne činnosti
- stanovisko správcu vodného toku, ak sa žiadaný súhlas týka vodného toku
Povolenie na niektoré činnosti povoľované podľa § 23 vodného zákona
Žiadateľ k žiadosti pripojí:
- popis činnosti s vymedzením jej obsahu
- zoznam, adresy a stanoviská účastníkov konania
- stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy ak to ustanovujú
osobitné predpisy

Povolenie na osobitné užívanie vôd povoľované podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) – náležitosti podania:
1. § 21 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona:
Žiadateľ v žiadosti uvedie a priloží k nej:



Druh, účel, miesto a základný popis osobitného užívania vôd



Zoznam, adresy a vyjadrenia účastníkov konania



Situačný výkres s vyznačením miesta povoľovaného osobitného užívania vôd



Vyjadrenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak to
ustanovujú osobitné predpisy

2. § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona:
Žiadateľ v žiadosti uvedie a priloží k nej:
a. údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných
vôd,
1.
charakteristika odpadových vôd alebo osobitných vôd,
2.
množstvo vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd do
recipientu (m3/rok, m3/deň, max. hodinový prietok l/s, priemerný prietok l/s), pri
priemyselných odpadových vodách aj množstvo odpadových vôd vypúšťaných
z jednotlivých výrobných činností a celkový prítok odpadových vôd do podnikovej
kanalizácie,
3.
spôsob zneškodňovania odpadových vôd, prehľad technologických
stupňov čistenia a účinnosť čistenia jednotlivých technologických stupňov,
celková účinnosť čistenia odpadových vôd
4.
koncentračné hodnoty vypúšťaných vôd do recipientu (max. hodnoty
mg/l, priemerné hodnoty mg/l), v prípade priemyselných odpadových vôd aj
maximálne a priemerné koncentračné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia
odpadových vôd vypúšťaných z jednotlivých výrobných činností a celková
koncentrácia jednotlivých druhov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do
podnikovej kanalizácie,
5.
bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia (pre jednotlivé
ukazovatele kg/deň, t/rok, t/sezónu), pri priemyselných odpadových vodách aj
bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných
z jednotlivých výrobných činností a celková bilancia jednotlivých druhov
znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podnikovej kanalizácie,
6.
lokalizácia výustu, lokalizácia miesta a uvedenie spôsobu odberu
vzorky, druh vzorky (bodová, kvalifikovaná bodová, zlievaná),
7.
časový režim vypúšťania odpadových vôd do recipientu v priebehu
dňa,
8.
pri sezónnom vypúšťaní okrem údajov požadovaných v bode 7. aj
časový priebeh vypúšťania odpadových vôd v priebehu roka,
9.
údaje o počte dní v kalendárnom roku a období, kedy sú odpadové
vody vypúšťané,
10.
údaje o druhu meradiel prietoku a ich popisom, o spôsobe evidencie,
archivácie a vyhodnocovania nameraných hodnôt s dokladovou časťou v zmysle
požiadaviek Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v
znení neskorších predpisov, Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 27/2002 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení
neskorších predpisov a prílohe č. 64 k vyhláške č. 27/2002 Z. z.,

11.
podľa potreby údaje o druhu a popisom ostatných meradiel, o spôsobe
evidencie, archivácie a vyhodnocovania nameraných hodnôt,
b) ak nejde o súbeh konania s konaním podľa § 26 vodného zákona
(ďalej len “súbeh konania”) žiadateľ priloží k žiadosti o povolenia na
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd
okrem údajov podľa bodov 1 až 8 aj nasledovnú zjednodušenú
výkresovú dokumentáciu stavby:
1. celková prehľadná situácia stokovej siete a ČOV s vyznačením
rozhodujúcich producentov odpadových vôd
2. technologická schéma ČOV,
3. hydrotechnický výpočet stokovej siete a ČOV.

c. údaje o recipiente (podľa podkladov SHMÚ) a posúdenie vplyvu vypúšťaných
odpadových alebo osobitných vôd na kvalitu vody v recipiente, najmä:
1. názov recipientu, určenie významných využívaní vôd v časti toku pod
výusťou, kde môže byť vypúšťaním odpadových alebo osobitných vôd
ovplyvnená kvalita vôd recipientu,
2. riečny kilometer vyústenia odpadových alebo osobitných vôd,
3. prietok vody v recipiente v mieste vyústenia (Q355, prípadne minimálny
zaručený prietok),
4. kvalita vody v recipiente nad vyústením odpadových alebo osobitných
vôd, ktorá môže byť vypúšťaním týchto vôd ovplyvnená,
5. výpočet vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu vody v
recipiente
6. stanovisko príslušného správcu vodohospodársky významného
vodného toku k vypúšťaniu odpadových alebo osobitných vôd z
hľadiska súladu s vodohospodárskymi plánmi čiastkových povodí
a doklady o prípadných rokovaniach s orgánmi štátnej správy.
1. Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom
obzvlášť škodlivých látok musí okrem všetkých náležitostí uvedených v odseku 1
ďalej obsahovať:
1. priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie
vypúšťaných obzvlášť škodlivých látok,
2. množstvo vypúšťaných odpadových vôd s obsahom obzvlášť
škodlivých látok,
3. bilančné množstvo vypúšťaných obzvlášť škodlivých látok vyjadrené
ako množstvo pripadajúce na jednotku charakteristického parametra
znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca,
4. pre nové priemyselné zdroje preukázanie uplatnenia najlepších
dostupných techník, potrebných na znižovanie množstva týchto látok
vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného
vylúčenia,

5. zoznam obzvlášť škodlivých látok, ktoré vstupujú do jednotlivých
výrobných procesov alebo vznikajú v procese výroby a ich priemerné a
maximálne množstvá za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca.

2. Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd a vôd
z povrchového odtoku musí obsahovať:
a. pre vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd najmä:
1. lokalizácia odľahčovacieho objektu (označenie odľahčovacieho
objektu, označenie stoky, názov ulice a pod.)
2. typ stokovej siete (jednotná, polodelená, atď.), počet odľahčovacích
objektov na sieti, v prípade potreby predpokladaný počet odľahčení za
rok,
3. priemerný denný prietok komunálnych odpadových vôd v
bezdažďovom období stokou v mieste odľahčovacieho objektu,
prípadne ostatné charakteristické prietoky komunálnych odpadových
vôd v bezdažďovom období,
4. charakteristika odpadových vôd pretekajúcich stokou v mieste
odľahčovacieho objektu v bezdažďovom období (najmä podiel
a zloženie priemyselných odpadových vôd, ako aj vôd s obsahom
obzvlášť škodlivých látok),
5. charakteristika vôd z povrchového odtoku podľa druhu povrchu,
z ktorého odtekajú (najmä cestné komunikácie, parkoviská, odstavné
a montážne plochy v priemyselných areáloch a pod.),
6. v prípade potreby čas dotoku stokovou sieťou k príslušnému
odľahčovaciemu objektu a vypočítaný počet odľahčení,
7. spôsob odstránenia plávajúcich látok pred vyústením do povrchových
vôd,
b) ak nejde o súbeh konaní žiadateľ priloží k žiadosti o povolenia na
vypúšťanie okrem údajov podľa bodov 1 až 8 aj nasledovnú
zjednodušenú výkresovú dokumentáciu stavby:
1. celková prehľadná situácia stokovej siete s vyznačením
jednotlivých odľahčovacích komôr a im prislúchajúcich
odvodňovaných plôch, s usporiadaním odľahčovacích objektov
a návrhovými prietokmi
2. náčrt odľahčovacieho objektu, z ktorého má byť zrejmý spôsob
zabezpečenia správnej funkcie odľahčovacieho objektu,
3. hydrotechnický výpočet prietoku, odvádzaného do čistiarne
odpadových vôd, hydraulický výpočet, ktorý dokladuje správnu
funkciu odľahčovacieho objektu počas prívalových dažďov.
c) údaje o recipiente podľa ods. 1 písm. c) tohto článku
1.vyznačenie odľahčovacích stôk a ich vyústných objektov do recipientu, vrátane

uvedenia názvu recipientu

2. Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:
a) pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku najmä:
1. lokalizácia odvodňovanej plochy a výustného objektu (názov
recipientu, riečny km),
2. charakteristika vôd z povrchového odtoku, najmä znečistených vôd
z povrchového odtoku, alebo aspoň identifikácia pôvodu – na akých a
ako veľkých plochách vznikajú (dôležitý je najmä podiel cestných
komunikácií,
parkovísk,
odstavných
a montážnych
plôch
v priemyselných areáloch a pod.), rozloha plôch, určenie látok, resp.
skupín látok, s ktorými môžu byť vody z povrchového odtoku
kontaminované
3. predpokladané ročné množstvo vypúšťaných vôd z povrchového
odtoku a maximálny ročný prietok vypúšťaných vôd z povrchového
odtoku (periodicita = 1,0)
4. spôsob odstránenia plávajúcich látok pred vyústením do povrchových
vôd, spôsob odstraňovania škodlivých alebo obzvlášť škodlivých látok,
ak sú súčasťou vôd z povrchového odtoku
b) ak nejde o súbeh konaní žiadateľ priloží k žiadosti o povolenie na
vypúšťanie okrem údajov podľa bodov 1 až 8 aj nasledovnú zjednodušenú
výkresovú dokumentáciu stavby:
1. celková prehľadná situácia stokovej siete s vyznačením
odvodňovanej plochy,
2. hydrotechnický výpočet maximálneho ročného prietoku,
vypúšťaného do povrchových vôd počas prívalových dažďov,
3. náčrt a popis zariadenia na odstraňovanie obzvlášť škodlivých
látok a škodlivých látok a doklad o garantovanej účinnosti
týchto zariadení
c) údaje o recipiente podľa ods. 1 písm. c).

Povolenie na vodné stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) – uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby
a rozhodnutie o užívaní stavby (vydanie kolaudačného rozhodnutia).

1.

Náležitosti podania upravuje Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona - §§ 8, 11, 17, 18 a 24

2.

K žiadosti je potrebné priložiť správny poplatok v kolkoch v zmysle zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

3.

V prípade, že investora stavby v konaní zastupuje poverená osoba, k žiadosti je
potrebné priložiť splnomocnenie na zastupovanie

