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

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č.8
965 01 Žiar nad Hronom

V ..........................................

Dňa

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

Vec
Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
A/ Meno a priezvisko resp. názov stavebníka .....................................................................................
so sídlom : ulica.............................................. č. ................ obec ...........................................................
zastúpený : ............................................................................................................................................
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu ( názov stavby uviesť podľa názvu
stavby vo vodoprávnom povolení ) :
...............................................................................................................................................................
umiestnenú na pozemku parc. č.: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
v katastrálnom území:
........................................................................................................................................................
v obci : ................................................................................................................................................
pre ktorú vydal vodoprávne povolenie :
............................................................................................................................................................
pod číslom : ......................................................................................... dňa : .......................................
B/ Údaje o stavbe :
Stavba bude ( bola ) odovzdaná a prevzatá do : .......................................................................................
Stavenisko
bude
úplne
vypratané
a
úprava
stavby
bude
dokončená
do
:
....................................................
Na komplexné vyskúšanie bude - nebude ( nehodiace sa škrtni ) plynule nadväzovať skúšobná
prevádzka, ktorej zahájenie je plánované od : ........................

...........................................................
pečiatka a podpis navrhovateľa

Požadované prílohy:
1. Projekt stavby schválený vo vodoprávnom konaní, právoplatné rozhodnutie na uskutočnenie
vodnej stavby, výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny v prípade, že k nim došlo pri realizácii,
2. Opis a odôvodnenie (výkres skutočného prevedenia) uskutočnených odchýlok od územného
rozhodnutia a stavebného povolenia a overenej dokumentácie stavby.
3. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi dodávateľom a odberateľom.
5. Prevádzkový, resp. manipulačný poriadok vodnej stavby
6. Správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v platnom znení
7. Certifikáty použitých materiálov
8. Protokol o zaškolení obsluhy
9. Doklad o uvedení ČOV do prevádzky (pri realizácii ČOV)
10. Súhlas obce k uvedeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky (pri realizácii ČOV)
11. Zameranie skutočného vyhotovenia stavby
12. 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).
13. Príp. iné doklady vyplývajúce zo stavebného povolenia

