Žiadateľ:

Obecný úrad
Valaská Belá
972 28

P. č.

Dňa

Žiadosť podľa zákona 364/2004 Z. z. o vodách o povolenie:
- na vodnú stavbu podľa § 26
- na osobitné užívanie vôd podľa § 21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno (názov) a adresa stavebníka (u právnickej osoby jej sídlo):

Názov stavby, účel, miesto a základný popis nakladania s vodami:

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku a susedných pozemkov podľa katastra
nehnuteľnosti a ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:

Spôsob nakladania s vodami:
- množstvo a akosť vypúšťaných odpadových vôd:
- množstvo a účel odberu podzemných vôd:
- údaje o toku: - prietok
- riečny km vypúšťania
- kvalita vody v toku

Spracovateľ projektovej dokumentácie vodnej stavby:

Dodávateľ stavby:

Odborný dozor na stavbe:

Predpokladaný termín dokončenia stavby:
Zoznam účastníkov vodoprávneho konania a adresy všetkých vlastníkov a spoluvlastníkov
susedných nehnuteľností alebo susedných stavieb:

Podpis stavebníka:

K žiadosti stavebník pripojí:
a) doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
b) snímka z mapy nehnuteľností so zakreslením navrhovanej vodnej stavby
c) kópia výpisov z obchodné registra alebo platného živnost. listu stavebníka dodávateľa
d) doklad o odbornej spôsobilosti na vodné stavby projektanta, odborného dozoru resp.
stavbyvedúceho, prehlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať vedenie
uskutočňovania stavby
e) predpísanú projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
f) správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
g) právoplatné územné rozhodnutie a súhlas podľa §120 zák.č.50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF
h) doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi vodoprávneho konania podľa
povahy veci:
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach – regionálny hygienik, Obvodný úrad
v Prievidzi, odbor krízového riadenia, Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi, Obvodný lesný
úrad úrad v Prievidzi, Obvodný úrad životného prostredia – OPK, OH,ŠS, OO, Obvodný úrad
cestnej dopravy a PK v Prievidzi, Regionálna veterinárna správa v Prievidzi, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prievidza, Ministerstvo zdravotníctva SR –
Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, štátny dráhový úrad Bratislava, SaMaV Banská
Bystrica, Obvodný banský úrad Prievidza, technická inšpekcia Nitra, správca vodného toku,
Správcovia inžinierskych sietí: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Prievidza,
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Slovenský plynárenský
priemysel a.s. OZ Prievidza, Slovenské telekomunikácie a.s. Prievidza, Stredoslovenská
energetika a.s. OOK Prievidza.......
i) záväzné stanovisko obce
j) stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ

