Navrhovateľ (alebo jeho splnomocnený zástupca):
meno, priezvisko (názovfirmy):....................................................................................................
adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: .......................
kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................
Obec Podvysoká
Obecný úrad č. 26
023 57 Podvysoká
v ......................... dňa .........................
Vec : Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky – domovej
studne, (len pre osobnú potrebu a potrebu domácnosti)
1. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
meno (názov firmy): ...............................................................................................................
adresa (sídlo): .........................................................................................................................
korešpondenčná adr.: .............................................................................................................
meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: .................
e-mail: ....................................................................................................................................
splnomocnená organizácia/osoba
meno (názov firmy): ...............................................................................................................
adresa (sídlo): .........................................................................................................................
korešpondenčná adr.: ..............................................................................................................
meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ..................
e-mail: .....................................................................................................................................
Žiadam o vydanie povolenia v zmysle § 26 ods. 4 zákona o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 76 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (druh):
......................................................................................................., ktorá je vybudovaná v rámci
stavby (rod., dom, a pod.).............................................................................................................
2. označenie, miesto a účel stavby:
názov stavby podľa stavebného povolenie..............................................................................
stavebné povolenie vydané ....................................................................................................,
dňa.................................................., číslo................................................................................
parcelné číslo: ................................................, kat. územie: ..................................................
účel stavby: ............................................................................................................................
3. opis a odôvodnenie prípadných vykonaných odchýlok od stavebného povolenia a overenej
projektovej dokumentácie (zmeny treba zakresliť do schválenej projektovej dokumentácie)
…………………………………………………………………………………......……………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………......................
Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Obec Podvysoká, ako prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
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a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením
č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia
povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci, prípadne iným
orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú
v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov
má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.
VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

............................................................
meno a podpis navrhovateľa
(štatutárneho zástupcu)
(odtlačok pečiatky)
K žiadosti sa prikladá:
1. doklad o zaplatení správneho poplatku
2. splnomocnenie na zastupovanie v kolaudačnom konaní (ak návrh podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu)
3. fotokópia právoplatného stavebného povolenia a iných právoplatných rozhodnutí
súvisiacich so stavbou
4. doklad o rozbore pitnej vody
5. iné (uviesť):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky sa podáva písomne.
Pri podávaní návrhu je potrebné zaplatiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba kolkom nie je možná.
Doklad o zaplatení správneho poplatku musí byť súčasťou návrhu.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne, odpadových vôd, jazierka
20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
20 eur
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na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvoma miestami
30 eur
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30 eur
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
30 eur
e)
1.
2.
3.

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí
neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie
sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí
okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne
stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
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