Mestská časť Bratislava – Jarovce
Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO: 304 603



Ž I A D O S Ť
 
o povolenie na vodnú stavbu (studňu podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon , § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel ( stavebný zákon  a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a o vydanie povolenia na odber podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) bod č. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
  
A Údaje o stavebníkovi:
      Meno a priezvisko: .................................................................................................................
      Trvalý pobyt: ..........................................................................................................................
      Telefón/kontakt: .....................................................................................................................

B Údaje o stavbe
     Druh stavby: ............................................................................................................................
     Účel stavby: .............................................................................................................................
     Predpokladaný termín dokončenia: .........................................................................................

     Predpokladaný denný odber : ........... litrov, 
     max. výkon čerpadla :  .......... litrov/sekundu

C Údaje o mieste stavby
     Katastrálne územie: ................................................... Parcela číslo: ......................................
     Ulica: .......................................................................................................................................
     Vlastník pozemku: ..................................................................................................................

D Zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi
      .................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................
     



V Bratislave dňa .............................




                                                                               .....................................................................
                                                                                                        podpis
Príloha: viď druhá strana


K žiadosti o povolenie na vodnú stavbu (studňu sa pripojí:

a Projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
okótovaný zákres do kópie katastrálnej mapy
údaj o tom, či sa stavby uskutočňuje dodávateľsky alebo svojpomocne
ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie realizácie stavby
meno, priezvisko (názov a adresu (sídlo projektanta

b Doklad, ktorým stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
list vlastníctva ( originál
súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti s pripravovanou stavbou, pokiaľ sám nie je stavebníkom

c Stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a zúčastnených osôb, napr.:
záväzné stanovisko mieste príslušného stavebného úradu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku MČ Bratislava – Jarovce
vyjadrenie SVP, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
stanoviská správcov inžinierskych sietí ( zakresliť IS do kópie katastrálnej mapy s miestom stavby 
v prípade, že sa stavebník nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie pre zástupcu
	v prípade, ak bude voda používaná na pitné účely aj rozbor vody.


d Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel ( 30,- EUR)



