
Príloha č.3

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa § 76 ods.1 a) a § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon

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

      Žatevná č. 2
  844 02   Bratislava

1. Žiadateľ

2. Stavba

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Kontakt tel./mobil

E-mailová adresa

Názov stavby

Stavebné povolenie vydal

K.ú. Dúbravka, č. parcely

Projektant
(meno a priezvisko/názov, adresa/
sídlo)

Stavebný dozor
Zhotoviteľ
(meno a priezvisko/názov, adresa/
sídlo)

Predpokladaný termín dokončenia a úprav okolia stavby

údaj, či sa bude
vykonávať skúšobná
prevádzka a čas jej
trvania

V Bratislave dňa

                                                                        podpis žiadateľa

Prílohy:
•    Fotokópia stavebného povolenia
•    Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
•    Polohopis geodetického zamerania studne s potvrdením oprávnenou osobou
•    Potvrdenie správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušných dokumentov podľa VZN hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 (vkladá magistrát)
•    Doklad o uhradení poplatku v pokladni miestneho úradu m.č. Bratislava-Dúbravka 30 € pre fyzické osoby
•    Povolenie Obvodného banského úradu, ak bude hĺbka vrtu nad 30m (pod ľa Vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb.§ 12 odst.1 pism.h)
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Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a vydanie povolenia na odber podzemnej vody 
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