
Je potrebné stavebné povolenie na studňu ?  
(Zdroj: čiastočne Internet).  

 

Ak sa vám sused pochváli, že jeho studňa pri dome stojí už dvadsať rokov a nikdy nepotreboval k nej 

stavebné povolenie, ani ho nikto nikdy nekontroloval, neberte jeho tvrdenia, ako bernú mincu.  

Studňa je totiž stavba, ako každá iná. 

Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. v § 18 ods. 1) o všeobecnom užívaní vôd hovorí:  

Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať 

alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, 

ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením  a 

spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.  

Ďalej odst.  3 § 18 ods. 3) hovorí:  

Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber 

alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min...“ (t.j. ručné čerpadlo). Jednoduchými vodnými 

zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a 

pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby. 

Znamená to, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete odoberať vodu len ručne. 

Riskovať sa neoplatí.  

Za stavbu studne bez patričného povolenia môže Vám obec, vodoprávny orgán udeliť pokutu. Čierna 

stavba studne je zároveň považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u 

fyzických osôb aj na niekoľko 1000 €. Ak ste živnostník, pokuta bude omnoho vyššia. Nie je podstatné, 

koľko vody ste odobrali skutočne – tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte ani na najmenšie detaily 

spojené s vybavovaním povolenia a včasným nahlásením prác obecnému úradu. 

Občan podáva žiadosť o povolenie vodnej stavby obci.  

O povolenie vodnej stavby na podnikateľské účely treba žiadať: Okresný úrad, odbor starostlivosti 

o životné prostredie v Dunajskej Strede.   

Pre občanov k žiadosti o stavebné povolenie na studňu sú potrebné materiály (žiadateľ  ich 

zabezpečuje v poradí, ako sú uvedené):  

1. Žiadosť o záväzné stanovisko k vodnej stavbe  

2. Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu (na konci žiadosti uvedené jej prílohy).  

K danej veci odporúčame sa oboznámiť aj s Prílohou č. 3 - Metodický pokyn GR Ministerstva životného 

prostredia č. 4/2020-4 , ktorý platí od 24.06.2020.  

 

 


