Žiadateľ:
___________________________________________________________________________
(adresa žiadateľa, resp. názov spoločnosti, adresa, tlf. kontakt)

Obec
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné
Cintorínska 13
900 23 Viničné

VEC:
Ž I A D O S Ť o stavebné povolenie vodnej stavby v zmysle § 26 zákona číslo 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
1. Stavebník (stavebníci): ........................................................................................................
...............................................................................................................................................
meno a priezvisko stavebníkov (u manželky meno aj rodné priezvisko) titul, adresa,
resp. názov a adresa právnickej osoby a jej sídlo
2. Názov stavby - druh, označenie, miesto stavby:................................................................
..............................................................................................................................................
3. Parcelné čísla stavebného pozemku podľa KN: ..............................................................
...............................................................................................................................................
4. Druhy stavebného pozemku podľa KN ...........................................................................
5. Katastrálne územie: ...........................................................................................................
6. Parcelné čísla susedných pozemkov : ..................................................................................
7. Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko: .........................
8. Údaje o spracovaní dokumentácie stavby:
Projektovú dokumentáciu stavby spracoval (meno a priezvisko, adresa oprávnenej osoby):
...............................................................................................................................................
9. Spôsob uskutočňovania stavby: svojpomocou - dodávateľsky (názov a adresa firmy):
...............................................................................................................................................
Odborný dozor bude vykonávať (meno a priezvisko, adresa oprávnenej - kvalifikovanej
osoby):
...............................................................................................................................................
10. Základné údaje o stavbe: ..................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. Termín ukončenia stavby: ...............................................................

Dňa: ...................................

.....................................................
podpis žiadateľa
meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby za PO
pečiatka a podpis

Prílohy:
o Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám (v origináloch):
o list vlastníctva z katastra nehnuteľností
o snímku z katastra nehnuteľností
o Dokumentáciu vodnej stavby v 2 vyhotoveniach
o Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané
o orgány hygienickej služby
o orgány poľnohospodárskeho pôdneho fondu
o orgány lesného pôdneho fondu
o orgány dopravy
o orgány hasičského zboru
o orgány štátnej pamiatkovej starostlivosti
o orgány ochrany prírody a krajiny
o orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
o vyjadrenie správcov podzemných vedení: .....................
o vyjadrenie správcu vodného toku:.................................
o Rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. vyjadrenie, že sa nevyžaduje - vydané
miestne príslušným stavebným úradom (príslušný stavebný úrad na obci).
o § 140b stavebného zákona - záväzné stanovisko vydané miestne príslušným
stavebným úradom a § 120 stavebného zákona (príslušný stavebný úrad na obci).
o Vyhlásenie oprávnenej – kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné
vedenie stavby, ak ju bude pre seba uskutočňovať FO a PO podnikajúca podľa
osobitných predpisov
o Správny poplatok – Položka 60 písm. d) bod 3.sadzobníka SP vo výške 30 €

