OBEC BRZOTÍN
Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín

Vec:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia o užívaní vodnej stavby (studne)
podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), § 79 a 80 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

A) Údaje o žiadateľovi
Priezvisko a meno : ...............................................................................................................................
Trvalý pobyt : .........................................................................................................................................
Telefón / kontakt : ..................................................................................................................................
B) Údaje o stavbe
Účel : ....................................................................................................................................................
Popis : ..................................................................................................................................................
Predpokladaný termín dokončenia : ....................................................................................................
Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia : ..............................................
.............................................................................................................................................................
C) Údaje o mieste stavby
Katastrálne územie : Brzotín. Parcela číslo : ......................................................................................
Ulica : ...................................................................................................................................................
Vlastník pozemku : ..............................................................................................................................
D) Údaje o stavebnom povolení
Dátum a číslo stavebného povolenia : ................................................................................................
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 - 4 zákona NR SR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon“), poskytuje Obci Brzotín ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti
uvedených osobných údajov dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený
tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu
trvania preukázateľného účelu spracovania a archivovania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje
dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.

v Brzotíne, dňa ....................................

...................................................
podpis

Poznámka :
Ku kolaudačnému konaniu, na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladá :
projekt skutočného vyhotovenia stavby, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o tlakovej skúške vodovodu,
súpis odchyliek, vád a nedorobkov (záznam o ich odstránení), atesty technologických zariadení, správu o odbornej
skúške elektroinštalácie a el. zariadenia, povolenie na odber podzemných vôd, doklad o nakladaní s odpadom,
osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa ( OBÚ ). Pri podaní žiadosti uhraďte správny poplatok vo výške :
20.- € určenej podľa pol.č. 62a písm.d)3., zákona č.145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych
poplatkoch.
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