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 Meno, priezvisko, adresa stavebníka 

________________________________________________________________ 
 

 Mesto Žiar nad Hronom 
 Odbor životného prostredia                                                                                                                   
 Š. Moysesa 46 
                                                                                                      965 19  Žiar nad Hronom 
 
 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ pre vodnú stavbu – studňu pre potreby 
jednotlivých občanov – domácností + Žiadosť o povolenie na odber vody podľa § 21 ods. písm. 
b vodného zákona 
                                        
A. Žiadateľ - stavebník:  
 
Meno a priezvisko ................................................................................................................................... 
 
Adresa ...................................................................................................................................................... 
                                                    
 
B. Stavba:  
 
Označenie a miesto stavby .................................................................................................................... 
 
Katastrálne územie ....................................................................  Číslo parcely .................................... 
 
Projektant  ............................................................................................................................................... 

meno, priezvisko, (názov), adresa (sídlo) 
  
Stavebný dozor (zhotoviteľ) .................................................................................................................. 

meno, priezvisko, (názov), adresa (sídlo) 
 
Predpokladaný termín dokončenia stavby  .......................................................................................... 
 
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby ...................................... 
 
Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania  .................................................. 
 
Dátum a číslo stavebného povolenia  .................................................................................................. 
 
Dátum a číslo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením............................................................. 
 
 
 
 
Prílohy: 

• stavebné povolenie  

• projekt stavby schválený v  stavebnom konaní 

• zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

• doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (16,50 €) 

• iné prílohy podľa § 17ods. 2  Vyhl. Č. 453/2000 Z.z.  

• geometrický plán na zameranie skutočnej realizácie stavby  
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Žiadosť o povolenie na odber podzemnej  vody 
 
Žiadateľ......................................................., trvalo bytom ....................................................................... 
 
žiadam o povolenie na odber podzemných vôd z vodného zdroja podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách. 
 
Odber podzemnej vody z vodného zdroja –vodná stavba – studňa....................................................... 
 
Na parcele číslo :...........................................k.ú. ..................................................................................... 
 
Odber bude slúžiť pre účely :................................................................................................................. 
 
Predpokladaný odber v l/s .............................., spôsob odberu /sezónny, celoročný, počet mesiacov  
 
v roku /:..........................................................., spôsob merania odoberanej vody :.............................. 

 
V Žiari nad Hronom, dňa  ............................ 
 

 
 

                                                            ......................................................... 
                                                                                                                         podpis žiadateľa   
 

 
 
 
 
 
 
 

Informovanie (osobitný zákon) 
 
Prevádzkovateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@ziar.sk 
 
Právny základ: osobitný zákon 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žiar nad Hronom 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: ----------- 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 

     Mesto Žiar nad Hronom po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného 

odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žiar 

nad Hronom vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať 

osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu 

o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

 

Práva žiadateľa: 

• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Žiar nad Hronom prístup k jeho osobným údajom a 
právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku  Úradu  na  ochranu  

osobných  údajov  v zmysle  §100  zákona  č. 18/2018 Z. z. 

 

mailto:gdpr@ziar.sk
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