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Príloha č. 6 
 
Meno, adresa (investor) ............................................................................................................... 
  
                                        ............................................................................................................... 
 
V zastúpení ................................................................................................................................... 
 
Obec ............................. 
....................................... 
....................................... 
 
VEC 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu 
podľa § 76 ods.1 a § 120 stavebného zákona 
 

A. Žiadateľ - stavebník:  
Meno a priezvisko ................................................................................................................................... 

Adresa ..................................................................................................................................................... 

B. Stavba:  
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 ....................................................... 

Stavebné povolenie vydal ......................................................................................................................  

dňa ............................................  pod číslom   ....................................................................................... 
 
V .................., dňa  ............................ 

                                                            ......................................................... 
                                                                                                podpis stavebníka   
 
Prílohy:  
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí: 
• právoplatné stavebné povolenie vydané na vodnú stavbu  
• zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 
• doklady preukazujúce splnenie podmienok stavebného povolenia 
• doklad o zaplatení správneho poplatku: 20,-- € (podľa zákona o správnych poplatkoch) 
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:: 
• projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny 

stavby pred jej dokončením 
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov 
• stavebný denník 
• doklad o odstránení vád a nedorobkov 
• rozbory dokazujúce nezávadnosť vody pre pitné účely 
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Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona 
 
Obec................., so sídlom .............................., ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje 
v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania vo svojej evidencii 
a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách). 

Obec ..................... vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú. 

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať 
sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas 
dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené 
Obci ....................... 

 
 
V ......................... dňa .............................  
 
                                                            
Podpis žiadateľa/ov (dotknutej osoby) ............................. 
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