









(meno, priezvisko, bydlisko, názov firmy, adresa )

	         						




Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
							971 01 Prievidza
		      				      	

    V................................................dňa...................

Vec	
Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 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) na vodnú stavbu a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona                       


 I. Stavebník /- ci/    
    Priezvisko, meno, titul, (názov, IČO)......................................................................................................................

    Adresa ( pri právnickej osobe jej sídlo)...................................................................................................................
              ................................................................................................................................................................................        
   
II. Názov, druh, účel a miesto vodnej stavby a  základný  popis  nakladania s vodami   
     ................................................................................................................................................................................

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

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

III. Predpokladaný termín dokončenia vodnej stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania)     

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

IV. Rozpočtový náklad vodnej stavby .....................................................................................................................   
 
 V. Údaje o projektovej dokumentácii /projektovú dokumentáciu vypracoval, meno, priezvisko,   
titul, adresa, dátum, číslo oprávnenia/                             ................................................................................................................................................................................

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

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

VI. Parcelné čísla stavebného pozemku podľa evidencie katastra nehnuteľností

    parc. č. ....................................................................................................................................................................
    kat. územie..............................................................................................................................................................
    druh (kultúra)...........................................................................................................................................................
    parc. č. susedných pozemkov podľa evidencie nehnuteľnosti................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
   
     parcelné čísla ostatných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko   
     (napr. časť verejného priestranstva) .....................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................................              
       K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník

       - vlastnícke právo                    - iné právo (uviesť aké)



VII. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva  k  pozemkom a stavbám 
           .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
  
VIII. Spôsob uskutočnenia vodnej stavby
-	svojpomocne
-	zhotoviteľom (názov a adresa)     
Stavebný dozor bude vykonávať (meno, adresa, kvalifikácia)

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


IX.  Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú  žiadateľovi známi 
          .............................................................................................................................................................................

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

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

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

 X.  Vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia  dotknutých   orgánov  štátnej  správy, účastníkov konania                        

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

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

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









						                                                    .....................................................................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu                                                     (pečiatka, podpis)
pri fyz. osobách podpisy všetkých žiadateľov


Žiadateľ o povolenie na vodnú stavbu doloží

Doklady o vlastníckych alebo iných právach k pozemkom a stavbám dotknutých výstavbou
Snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením navrhovanej vodnej stavby
Kópia výpisu z obchodného registra alebo platného živnostenského listu stavebníka a zhotoviteľa vodnej stavby
	Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
Predpísaná projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov
	Právoplatné územné rozhodnutie a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona o overení dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva
	Rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF (LPF)

Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi vodoprávneho konania podľa povahy veci:
	Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – regionálny hygienik, Bojnice
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Prievidza, odbor pre cestnú dopravu a PK 
OR Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi
Regionálna veterinárna správa v Prievidzi
MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava
	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava  
	Obvodný banský úrad v Prievidzi

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Technická inšpekcia, a.s.
Správcovia inž. sietí - StVPS a.s., SPP-D a.s., Slovak Telekom a.s., SSE-D a.s., Orange Slovensko a.s.     
	správca vodného toku
	správca vodohospodársky významného vodného toku SVP, š.p., o.z. Piešťany – stanovisko z hľadiska  uplatňovania plánov manažmentu povodí
	záväzné stanovisko mesta – obce
	vyjadrenie štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona, resp. predchádzajúce rozhodnutia štátnej vodnej správy

Žiadateľ  o povolenie na  odber  povrchových  vôd  z  vodného  toku  doloží

Stanovisko správcu vodného toku
	Údaje o prietokoch podľa údajov SHMÚ / Q355 dňové, Qpriemerné ročné/, uvedenie riečneho kilometra /rkm/, označenie miesta nakladania s vodami
	Údaje o množstve v l/s, m3/deň, m3/rok
	Chemický, prípadne bakteriologický rozbor vôd, ak odber vody z  vodného  toku  je  určený  na     
 zásobovanie obyvateľstva  pitnou  vodou, prípadne  návrh  ochranných pásiem vodárenských zdrojov a úpravu   režimu v nich
           
Žiadateľ o povolenie na odber podzemných vôd doloží
Údaje o množstve odoberaných vôd  v l/s, m3/deň ,m3/rok
	Účel použitia  vôd / úžitkové resp. pitné účely /
	Výsledky hydrogeologického prieskumu a  čerpacích skúšok  výdatnosti  vodných zdrojov        
	Miesto odberu, katastrálne územie, parc. č. 
	Stanovisko  Slovenského  hydrometeorologického  ústavu Bratislava  
	Podľa § 6 ods. 7) vodného zákona je ten, kto pri zemných prácach, geologickom prieskume, banskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti zistí zdroj podzemných vôd s výdatnosťou väčšou ako 0,2 l.s-1, povinný to neodkladne oznámiť poverenej osobe. Túto povinnosť má aj vlastník pozemku, na ktorom zistí zdroj podzemnej vody s výdatnosťou väčšou ako 0,2 l.s-1, ako aj ten, kto pri odbere podzemnej vody zistí odlišné množstvo jej výskytu, ako predpokladal prieskum alebo projekt. Ak sa výsledky geologických prác vyhodnocujú v záverečnej správe, je riešiteľ geologickej úlohy povinný neodkladne doručiť záverečnú správu poverenej osobe.
	Pri odbere podzemných vôd ak odber presiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne je potrebné rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody
	Chemický, prípadne bakteriologický rozbor vôd, ak odber podzemných  vôd  je  určený  na zásobovanie obyvateľstva  pitnou  vodou, prípadne  návrh  ochranných pásiem vodárenských zdrojov a úpravu   režimu v nich                    


Žiadateľ o povolenie na  vypúšťanie odpadových  vôd  do povrchových vôd doloží

Údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťaní a splaškových alebo komunálnych 
odpadových vôd, v ktorých sú uvedené: 
	charakteristika splaškových alebo komunálnych odpadových vôd 
	množstvo týchto vypúšťaných odpadových vôd do recipientu (max. prietok l/s, priemerný denný bezdažďový prietok m3/deň, celkové množstvo vypúšťaných vôd m3/rok) 

spôsob zneškodňovania odpadových vôd, prehľad technologických stupňov čistenia a účinnosť čistenia jednotlivých technologických stupňov, celková účinnosť čistenia odpadových vôd 
koncentračné hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd do recipientu (max. hodnoty mg/l, priemerné hodnoty mg/l 
bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia (pre jednotlivé ukazovatele kg/deň, t/rok, t/sezónu), 
lokalizácia výustu, lokalizácia miesta a uvedenie spôsobu odberu vzorky, druh vzorky (bodová, kvalifikovaná bodová, zlievaná) 
časový režim vypúšťania odpadových vôd do recipientu v priebehu dňa
	pri sezónnom vypúšťaní (aj pri sezónnych výrobách) okrem údajov požadovaných v bode 7. aj časový priebeh vypúšťania odpadových vôd v priebehu roka 
údaje o počte dní v kalendárnom roku a období, kedy sú odpadové vody vypúšťané
	podľa potreby 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 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov a prílohe č. 64 k vyhláške č. 2712002 Z. z. 
	podľa potreby údaje o druhu a s  popisom ostatných meradiel, o spôsobe evidencie, archivácie a vyhodnocovania nameraných hodnôt 
spôsob prevádzkového sledovania kvality odpadových vôd 
produkcia znečistenia v aglomerácii, 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: 
celková prehľadná situácia stokovej siete a ČOV s vyznačením rozhodujúcich producentov odpadových vôd, výustov s udaním návrhových prietokov 
technologická schéma ČOV 
hydrotechnický výpočet ČOV a v prípade potreby aj stokovej siete 

	Údaje o recipiente a posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente, v ktorých sú uvedené: 

	kód a názov vodného útvaru 

názov recipientu, určenie významných využívaní vôd v časti toku pod výustom, kde môže byť vypúšťaním odpadových vôd ovplyvnená kvalita vôd recipientu 
riečny kilometer z posledného aktuálneho vydania vodohospodárskej mapy vyústenia odpadových vôd alebo osobitných vôd 
prietok vody v recipiente v mieste vyústenia (Q355, prípadne minimálny zaručený prietok) 
kvalita vody v recipiente a hodnotenie stavu útvaru povrchovej vody, ktorá môže byť vypúšťaním týchto vôd ovplyvnené, (ide o údaje, ktoré objektívne vypovedajú o kvalite vody v recipiente neovplyvnenej vypúšťaním, t.j. z najbližšieho monitorovaného profilu recipientu nad vyústením odpadových vôd) 
	stanovisko príslušného správcu vodohospodársky významného vodného toku k vypúšťaniu odpadových vôd, najmä z hľadiska súladu s vodohospodárskymi plánmi čiastkových povodí a doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi vodoprávneho konania


   Žiadateľ o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd doloží

podklady uvedené v predchádzajúcej časti o obsahu žiadosti na vypúšťanie splaškových a komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd
	lokalizácia miesta vypúšťania 
kód a názov vodného útvaru podzemných vôd, ako aj hodnotenie stavu tohto útvaru 
spôsob využitia podzemnej vody (§ 3 ods. 4 a 5 vodného zákona) 
	popis odvádzania a čistenia odpadových vôd alebo osobitných vôd a preukázanie, že bolo použité najlepšie dostupné technické riešenie čistenia odpadových vôd a vyčistené odpadové vody odvádzať do povrchových vôd je ekonomicky nadmerne náročné riešenie 



	podľa § 37 ods. 1 vodného zákona stanovisko poverenej osoby a správcu vodohospodársky významného vodného toku, ak sú povrchové vody priamo ovplyvňované podzemnými vodami; odporúča sa vyžiadať aj v prípade, ak nie je vykonané predchádzajúce zisťovanie 

 žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd musí byť na základe predchádzajúceho zisťovania (§ 37 ods. 1 a 2 vodného zákona) doložená podkladmi ako je uvedené      v písm. b, c, e. Tieto sa nevyžadujú, v prípade ak vypúšťané vody z povrchového odtoku spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády 

 


























