
Žiadateľ............................................................................. tel. číslo ........................... 
meno, priezvisko (názov)  
Adresa (sídlo), ................................................................. e mail : .............................. 

 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 42 

 
 

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

 
Vec: 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu podľa §76 ods.1 
písm a.) a §26 ods. 3zákona č. 364/2004  Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon)  

 
1. Stavebník 
Meno a priezvisko   ..................................................................................... 
Adresa   ..................................................................................... 
PSČ                       ..................................................................................... 
Kontakt telefón/mobil ..................................................................................... 
Mailová adresa  ..................................................................................... 

 
2. Stavba (studňa) 
Názov stavby  ..................................................................................... 
Druh a účel stavby  ..................................................................................... 
(druh stavby podľa normy STN 75 5115 – studňa kopaná, vŕtaná, skružová, ... 
 účel – na odber pitnej vody, len úžitkovej vody ...) 
 

3. Projektant    
Meno a priezvisko / názov .................................................................................. 
Adresa /sídlo    .................................................................................. 
 

4. Stavebný dozor / zhotoviteľ    
Meno a priezvisko / názov .................................................................................. 
Adresa /sídlo    .................................................................................. 

 
5. Základné údaje o stavbe  
Predpokladaný termín ukončenia stavby : ...................................................... 
Údaj či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania: 
    ................................................................................... 
Stavebné povolenie vydal  ................................................................................. 

 
 



Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v bodoch 1-5 sú pravdivé a uvedomujem si 
právne dôsledky v prípade neuvedenia pravdivých skutočností. 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa .............     ....................................... 
         Podpis žiadateľa 
 
 
 

Prílohy: 
• Fotokópia stavebného povolenia 
• Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 
• Overené splnomocnenie v prípade zastupovania inou osobou 
• Polohopis geodetického zamerania studne s potvrdením oprávnenou osobou 
• Doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MÚ Dúbravka vo výške 30 € pre fyzické osoby 
• Doklad o montáži prietokového meradla spotreby vody 
• Povolenie obvodného banského úradu, ak bude hĺbka vrtu nad 30 m (podľa §3 ods. h.) zákona 51/1988 Z.z. 

a § 10 ods. l, tiež § 12 ods. h.) vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Z.z. a túto činnosť ohlásiť v zmysle uvádzaných 
zákonov Obvodnému banskému úradu v Bratislave 

• Potvrdenie o „Ohlásení geologických prác“ zo štátneho geologického ústavu D. Štúra, podľa § 13 569/2007 
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)  
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