
Príloha č.4

Žiadosť o dodatočné povolenie vodnej stavby
podľa Zákona  č.364/2004, § 26 Z.z.(Vodný zákon)

Vybavuje: M.Č. Bratislava – Dúbravka
               Oddelenie životného prostredia

      Žatevná č. 2
  844 02   Bratislava

1. Žiadateľ

2. Stavba

 (druh stavby podľa normy STN 75 5115 - studňa kopaná, vŕtaná, skružová...
  účel- na odber pitnej vody, len úžitkovej vody....)

Miesto stavby

3. Základné údaje o stavbe:

(členenie, technické alebo výrobné zariadenie, budúca prevádzka a jej vplyv na životné prostredie, zdravie
ľudí)

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Kontakt tel./mobil

E-mailová adresa

Názov stavby

Druh stavby

K.ú. Dúbravka, č. parcely

Počet mesiacov v roku, kedy sa bude odoberať voda

Požadované množstvo odberu podzemných vôd za deň / rok

účel stavby

Rok zrealizovania vodnej stavby
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4. Spôsob nadobudnutia  stavby
(dedičstvo, kúpna zmluva..... s uvedením roku nadobudnutia)

5. Zoznam účastníkov stavebného konania
(Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností s uvedením ich mena, priezviska, adresy,
parcelného čísla podľa evidencie nehnuteľností)

                                                                        podpis žiadateľa

Prílohy:
• Doklad, ktorým stavebník preukáže vlastnícke alebo iné práva k pozemku /kópia listu vlastníctva/
• Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby v kópii katastrálnej mapy

V Bratislave dňa

• 2x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
• Územné rozhodnutie alebo súhlas stavebného úradu, ktorý eviduje dodržanie podmienok územného

rozhodnutia podľa §120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
• Doklady o rokovaní s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočňovali pred podaním žiadosti
• Doklad o uhradení správneho poplatku v pokladmi MÚ Dúbravka vo výške 90 € pre fyzické osoby
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