Mesto Svätý Jur
Mestský úrad
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur
Vec : Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (domová studňa) a povolenie na osobitné
užívanie vôd podľa zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon)
I. Meno, priezvisko, adresa stavebníka, telefónny kontakt :

II. Názov stavby : (popis, vybavenie, spôsob zachytávania vody, pre aký účel bude odber slúžiť - pitná voda, úžitková voda):

Predpokladaná výdatnosť v litroch za sekundu :
Termín začatia a ukončenia stavby:
Pri dočasnej stavbe doba jej trvania :
III. Miesto stavby
Obec:

ulica (lokalita):

parcelné číslo pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená
podľa evid. Nehnuteľnosti p.č. :

katastrálne úz.:

K stavebnému pozemku má stavebník:
- vlastnícke právo (LV č.) :
- iné právo, uviesť aké :
............................................................................................................................................................................
II. Údaje o spracovateľovi dokumentácie- projektant:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval:
- meno a priezvisko ...........................................................................................................................................
- presná adresa

............................................................................................................................................

(uviesť meno, resp. názov, adresu, číslo a rozsah oprávnenia podľa preukazu odbornej spôsobilosti)
III. Spôsob uskutočnenia stavby:
- svojpomocne
- dodávateľsky: zhotoviteľom stavby bude : ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
pri stavbe realizovanej svojpomocne stavebný dozor bude vykonávať (stavebný dozor-meno,priezvisko, adresa):
...................................................................................................................................................................
IV. Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností pozemkov a stavieb: /meno, priezvisko, presnú adresu/:
1.
2.
3.
4.
5.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dňa:
.

Podpis stavebníka :

Prílohy:
1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo má k pozemku či stavbe
iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo
udržiavacie práce na nej, výpis z katastra nehnuteľností.
2. Kópia z katastrálnej mapy.
3. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vo výške 30,- €.
4. Rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120
stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad.
5. Projektovú dokumentáciu stavby (2x) vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. Projektová
dokumentácia musí zahŕňať aj situačný nákres a technickú správu.
6. Stanovisko OU Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, odpadové
hospodárstvo, prípadne rozhodnutie o

odňatí pôdy z PPF

OU Pezinok, pozemkový a lesný odbor

(M.R.Štefánika 10, Pezinok), ak ide o objekt v pamiatkovej zóne alebo objekt zapísaný v zozname kultúrnych
pamiatok aj

vyjadrenie dotknutého orgánu na

ochranu pamiatkového fondu (Krajský pamiatkový úrad,

Leškova 17, BA)
7. Prehlásenie stavebného dozoru.
8. Prípadne ďalšie doklady, ktoré môžu vyplynúť z podanej žiadosti

