NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Senici dňa 23.3.2020
Doručené elektronicky 23.3.2020
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP
Vajanského 17
905 01 Senica

Názov a adresa stavebníka:
POLEX, s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO: 34 110 691
zastúpený: DIPA s.r.o., Dr. I. Horvátha 887/30, 905 01 Senica,
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na časť stavby (označenie a miesto):
„IBV Topoľová Senica – I.etapa“:
SO 03 – Verejný vodovod
SO 04.1 – Verejná splašková kanalizácia
SO 04.2 – Dažďová kanalizácia
SO 04.2.5 – NN prípojka k ČS dažďových vôd
Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 14105/71, 14105/61, 1405/2, 1407/69, 1407/70,
1210/20, 1407/10 (hlavné rady), 1407/115 (ČS) a 1407/60, /61, /62, /63, /64, /65,/ 66, /67,
/71, /72, /73, /74, /75, /123, /124, /125 (prípojky k RD) k.ú. Senica
Na stavbu vydal stavebné povolenie Okresný úrad Senica Odbor starostlivosti o ŽP pod č.:
OÚ-SE-OSZP-2018/6293
dňa
25.5.2018,
„IBV Topoľová Senica – II.etapa“:
SO 03 – Verejný vodovod
SO 04.1 – Verejná splašková kanalizácia
SO 04.2 – Dažďová kanalizácia
Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1210/20, 1407/10 (hlavné rady) a 1407/96, /97,
/98, /99, /100, /101, /102, /103, /104, /105, /106, /107, /108, /157, /158, /159, /160 (prípojky k
RD) k.ú. Senica
Na stavbu vydal stavebné povolenie Okresný úrad Senica Odbor starostlivosti o ŽP pod č.:
OÚ-SE-OSZP-2019/3787
dňa
1.4.2019,
Názov a adresa budúceho užívateľa (prevádzkovateľa):
Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Mestský podnik služieb, s.r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica

Ondrej Danada
konateľ

....................................................................
Meno a funkcia osoby oprávnenej vystupovať
za stavebníka (pečiatka, podpis)

Toto podanie je uskutočnené elektronicky vrátane jeho príloh podľa zákona o e-governmente cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka
Geodetické porealizačné zameranie jednotlivých častí stavby na podklade KN mapy
Technická dokumentácia a doklady o výsledkoch predpísaných skúšok budú predložené ku konaniu
Správny poplatok 250 € (náklady kolaudovanej časti stavby nad 100 tis. do 500 tis. eur)
- znížený o 70 € (elektronické podanie žiadosti) uhradíme na základe platobného predpisu

