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

Meno, priezvisko, adresa stavebníka
Telefónne číslo: ..................................

e-mailová adresa: .......................................................................
Mestský úrad Pezinok
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne.
1. Stavebník
Meno, priezvisko, titul, názov organizácie:

Adresa:
Žiadam o vydanie stavebného povolenia podľa par. 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný
zákon) v súlade s par. 58 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov na vodnú stavbu (druh) :
ktorá bude budovaná v rámci stavby (rod. dom a pod.) .....................................................................
2. Druh, účel a miesto stavby :
druh : ...................................................................................................................................................
účel : ...................................................................................................................................................
miesto stavby : ....................................................................................................................................
3. Predpokladaná výdatnosť v litroch za sekundu: ....................................................................
4. Parcelné čísla, k.ú., druh pozemku :
Parcela stavby CKN č ..........................................................................................................................
Katastrálne územie : ...........................................................................................................................
Druh pozemku : ..................................................................................................................................
5. K pozemku mám :
vlastnícke právo
iné právo (uviesť aké ) : (napr. užívanie pozemku na zákl. nájomnej zmluvy, právo vyplývajúce z vecného
bremena) .............................................................................................................................................
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6. Vlastníci susedných nehnuteľností (meno, priezvisko, adresa) :

7. Údaje o dokumentácii (meno, názov a adresa, resp. sídlo projektanta):

8. Spôsob uskutočnenia stavby:
svojpomocne: ......................................................................................................
dodávateľsky /názov, sídlo firmy/: .....................................................................
9. Odborný dozor bude vykonávať (meno, priezvisko, adresa):

dňa
vlastnoručný podpis
10. Termín začatia stavby : _____
Termín ukončenia stavby :

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

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

Prílohy :
- list vlastníctva,
- kópia z katastrálnej mapy,
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou ( v 2 vyhotoveniach ),
- právoplatné územné rozhodnutie (súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie
podmienok územného rozhodnutia),
- doklad kvalifikovanej osoby a projektanta o ukončení vzdelania stavebného smeru, výpis živnostenského
listu,
- doklad stavebného dozoru o ukončení vzdelania stavebného smeru, resp. výpis zo živnostenského listu,
- vyjadrenia o podzemných vedeniach,
- stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania,
- správny poplatok 30 € - doklad o úhrade (poplatok je možné uhradiť v pokladni mestského úradu, alebo
elektronicky na č. účtu SK02 5600 0000 0066 0200 6001, variabilný symbol pre FO aj PO : 503, do správy
pre prijímateľa uveďte poznámku: "správny poplatok – studňa", ulicu, parcelné číslo a meno žiadateľa)
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Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Mestu Pezinok (ďalej “prevádzkovateľ“) súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania
osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovatel’ dieťa, má menej ako
16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa
rodičovských práv a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň
ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,
ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovatel’ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese prevádzkovateľa,
Poskytovatel’ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
právo na prenosnosť údajov,
Poskytovatel' 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.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok:
gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212.

V Pezinku, dňa:
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podpis

