
  

 
Mesto Vrbové 
Ul. M.R.Štefánika č. 15/4 
922 03 Vrbové 
 
 
Vec: Návrh na kolaudáciu vodnej stavby 
 
Stavebník – navrhovateľ: .............................................................................................................. 
 
bytom (adresa, telef. číslo):  ................................................................................................................ 
 
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre vodnú stavbu ........................................ 
 
miesto stavby – ulica, parc.č., k.ú. ................................................................................................ 
 
pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie (kým – názov správneho orgánu) .............................. 
 
........................................................................................................................................................ 
 
pod číslom ..................................................................................................................................... 
 
zo dňa ........................................... 
 
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do užívania do: ...................................................................... 
 
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava stavby bude dokončená do: ..................................... 
 
Na komplexné vyskúšanie bude – nebude – nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude od  
 
...................   do ....................... 
 
 
Prehlasujem , že všetky údaje uvedené v žiadosti sú  pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. 
 
 
 
 
 
V .....................  dňa ......................                                                ................................................................. 
                                                                                                       podpis navrhovateľa 
 
 
 

1 Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov. 
Svojim podpisom súhlasím  so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 
Vrbové, IČO: 00 313 190, pre účely evidencie a vydávania povolení na výrub dreviny. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia 

                                                 
1 Vypĺňa iba fyzická osoba v zmysle § 7 a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 
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tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si vedomý/á, že 
takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať 
od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných 
údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať 
návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru 
uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej 
osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol 
informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. 
 
 
 
 
 
V .....................  dňa ......................                                                ................................................................. 
 
 
                       
               
                                                                                                                                                                           
Prílohy:  

1. Opis a zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od stavebného povolenia 
2. Kompletný rozbor vody akreditovaným laboratóriom (ak bude voda užívaná na pitnú vodu)   
3. Revízna správa elektro, tlakové skúšky, certifikát vodomeru - prehlásenie o zhode 
4. Porealizačné  zameranie studne 
5. PD overenú v stavebnom konaní a stavebný denník k nahliadnutiu na mieste stavby 
6. Atesty použitých materiálov 
7. Doklad o úhrade správneho poplatku 20.- € (podľa zák.č. 145/1995 Z.z. pol.č. 62a, písm.d), ods. 3 

               


