
Žiadateľ – meno, priezvisko, (názov a sídlo organizácie, IČO): ........................................................................

................................................................................................................ Tel.číslo: ...........................................

Adresa: ................................................................................................... E-mail: ..............................................

V zastúpení: …......................................................................................................................................................

- prezentačná pečiatka – Obec Krásno
                              Obec Krásno

                                           Obecný úrad č. 68
                                           958 43

V Krásne, dňa: .......................................

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
          Podľa § 76 ods.1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom      
          poriadku (stavebného zákona) a podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách      
          a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení     
          neskorších predpisov (vodného zákona).

Žiadateľ – stavebník meno a priezvisko:  ................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................

Názov stavby: ..............................................................................................................................

Katastrálne územie: .................................................číslo parcely: ..........................................

Projektant: ..................................................................................................................................
meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo)

Stavebný dozor (zhotoviteľ): ......................................................................................................
meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo)

Predpokladaný termín dokončenia stavby: .............................................................................

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby: ........................

Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania : ....................................

                                                ................................................................
                                                      Meno a podpis žiadateľa

                                                     (u právnických osôb pečiatka, meno, funkcia
                                                   a podpis oprávnenej osoby)



Prílohy:

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí:
1. Právoplatné povolenie vydané na vodnú stavbu.
2. Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej vodoprávnom

konaní.
3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok povolenia vodnej stavby.
4. Doklad o zaplatení správneho poplatku: 20 EUR alebo 50 EUR / od typu stavby / (podľa

zákona o správnych poplatkoch). Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený  do pokladne obce
alebo na účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.  číslo účtu :  
SK64 5600 0000 0091 0094 1001.

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
1. Projektová dokumentácia overená orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní

alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením.
2. Doklad o montáži certifikovaného vodomerného zariadenia na meranie odoberaných 

podzemných vôd.
3. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
4. Stavebný denník.
5. Doklad o odstránení vád a nedorobkov.
6. Rozbory dokazujúce nezávadnosť vody pre pitné účely.
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