Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znení neskorších predpisov a podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

OBEC DOĽANY 169
900 88
Navrhovateľ:.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(meno, priezvisko / názov, adresa / sídlo, IČO)
Podávam návrh na kolaudáciu stavby (označenie a miesto stavby, parc. č., katastrálne územie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
pre ktorú stavebné povolenie vydal (názov správneho orgánu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
pod č. j. .................................................................

zo dňa ............................................

Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia bude dokončená do
............................................................
Stavba bude – nebude používaná ako prevádzkareň. Na komplexné vyskúšanie bude – nebude
nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať od ............................ do ............................
Náklad stavby .......................................................
Projektant stavby (Meno, adresa)
.......................................................................................................................
Odborný dozor (Meno, adresa)
...........................................................................................................................
V Doľanoch dňa ...................................

...........................................................
Podpis navrhovateľa, meno priezvisko
a funkcia osoby oprávnenej konať
za právnickú osobu (odtlačok
pečiatky, podpis)
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Ako dotknutá osoba v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, dávam svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.

Prílohy :
1. Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného
povolenia.
2. Prehľad predpísaných skúšok ( napr. elektroinštalácie, bleskozvodov, nezávadnosti
komínov, výťahov, vodoinštalácie a kanalizácie v prípade ak je uskutočnená
dodávateľsky, plynoinštalácie, el. NN prípojky ).
3. Potvrdenie stavebníka ( investora ) o prevzatí predpísaných dokladov od dodávateľa
pri stavbách, na ktorých sú geodetické práce zabezpečované zodpovednými geodetmi,
doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác,
tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby.
4. Geometrický plán (ku kolaudácii) podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien
v katastri nehnuteľností, tieto doklady sa nepripoja v prípadoch, keď nedochádza
k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby.
5. Záväzné stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov, pokiaľ sú predpísané
osobitnými predpismi.
6. Vydanie súhlasu na uvedenie stavby – zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
(obec, OÚŽP)
7. Doklady o naložení s odpadom vzniknutým počas výstavby (vyhlásenie stav. dozoru)
8. Certifikáty stav. výrobkov (vyhlásenie stav. dozoru)
9. Energetický certifikát stavby
10. Kópia stavebného povolenia
11. List vlastníctva (originál)
12. Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov (podľa výšky rozpočtu stavby)

