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

MESTO SKALICA,

oddelenie výstavby
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

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

Vec Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č.364/2004
Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21
zákona č. 364/2004 Z.z.
I. Stavebník /-ci/ (meno, priezvisko, resp. názov a adresa navrhovateľa, ICO)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre vodnú stavbu ...................................................
...................................................................................................................................................................
(označenie a miesto stavby),
pre ktorú MESTO SKALICA, oddelenie výstavby vydalo stavebné povolenie
pod
č.
..........................................
zo
dňa
..........................................
na
parc.
č. ...............................................................................................................................................................
k. ú. ...........................................
Stavba bola realizovaná dodávateľom: ...........................................................................................
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do ............................... .......................(termín).
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do ................................. (termín).
Na komplexné vyskúšanie bude (nebude) ** plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude
trvať od .......................... do ......................... (termín).
Názov budúceho užívateľa (prevádzkovateľa) ........................................................................................
...................................................................................................................................................................
II./ Žiadateľ na odber podzemných vôd doloží k zmene povolenia:
a./ Údaje o množstve v l/s, m3/deň ,m3/rok
...................................................................................................................................................................
b./ Doklad o kvalite vody / úžitkové resp. pitné účely /
...................................................................................................................................................................
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(meno, priezvisko, bydlisko, názov firmy, adresa)
c./ Výsledky hydrogeologického prieskumu a čerpacích skúšok výdatnosti vodných zdrojov ak
sa povolenie týka odberu podzemných vôd na zásobovanie pitnou vodou/
...................................................................................................................................................................
d./ Miesto odberu, katastrálne územie :
...................................................................................................................................................................

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

Meno

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

osobu.

Prílohy:
Požadované prílohy:

1.

Opis a odôvodnenie (výkres skutočného prevedenia) uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného
povolenia a overenej dokumentácie stavby.
2. Prehľad predpísaných skúšok / napr. elektroinštalácia, hromozvod, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a atesty materiálov pri
vodovodoch a kanalizácii v prípade, ak je uskutočnená/, písomné stanoviská štátnej správy (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
Bratislava, SVP š. p. OZ Bratislava, IBP Trnava).
3. Potvrdenie stavebníka /investora/ o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa /zhotoviteľa/ pri stavbách, na ktorých
geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických
prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby.
4. Geometrický plán alebo geometrické zameranie podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností: tieto
doklady netreba pripojiť pri rekonštrukcii, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri drobných
stavbách.
5. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi dodávateľom a odberateľom.
6. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
7. Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal:
stavebné povolenie
projektovú dokumentáciu
správu stavebného dozora
stavebný denník
8. Správny poplatok
-na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 20 eur,
-na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 30 eur
uhradený dňa …....................................................
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