



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

				         				

Okresný úrad Šaľa
Odbor starostlivosti o životné prostredie
						     Hlavná 42/12A 	
                                                                            927 01 Šaľa


V	..........................................	Dňa	................................


Vec: 	Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.


........................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov a adresa navrhovateľa)

navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre vodohospodársku stavbu:

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................(označenie a miesto stavby)

pre ktorú (OÚŽP)** vydal stavebné povolenie 

pod č. ...............................................................................  zo dňa ................................................................

na parcele č. ............................. katastrálne územie ......................................................................................

Stavba bude odovzdaná a prevzatá do ....................................... (termín). Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do ...................................... (termín). Stavba bude (nebude) ** užívaná ako prevádzkareň. Na komplexné vyskúšanie bude (nebude) ** plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať od ............................... do ............................. (termín).

Názov budúceho užívateľa (ak je v čase konania známe) ............................................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
** nehodiace škrtnite


 (pečiatka, podpis)

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 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 Lučenci, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.  OZ 02  Lučenec, SVP š. p. OZ Povodie Hrona, IBP Banská Bystrica).
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.	Písomná dohoda podľa § 79 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uzavretá so stavebníkom (investorom) o užívaní stavby v prípade, keď návrh podáva budúci užívateľ (prevádzkovateľ).
7.	Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal:
-	stavebné povolenie
-	projektovú dokumentáciu
-	správu stavebného dozoru
-	revíznu správu elektrickej inštalácie



