PO
V ...............................................

dňa .................................

Správny poplatok .........................
zaplatený dňa ...............................
.............................................
názov stavebného úradu

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(v zmysle § 17 vyhl.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Stavebník: .................................................................................. IČO:......................................
Adresa:........................................................................................................................................
navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na stavbu : ..................................................................,
ktorá bola postavená na pozemku parc. KN č ............................., k.ú. ......................................
a ktorá bola povolená rozhodnutím č. ........................................zo dňa ...................
Stavba bude ukončená a prevzatá do .......................................
Stavba bude - nebude užívaná ako prevádzkáreň.
Pred uvedením do trvalej prevádzky sa navrhuje jej skúšobná prevádzka, ktorá bude
trvať
od: .......................... do: ................................
Zariadenie staveniska bude odstránené do: ..................................., úprava okolia stavby bude
ukončená do: .................................................
Projektant stavby (meno a adresa)...................................................................................................
Zhotoviteľ stavby (meno a adresa) ....................................................................................................................
Obostavaný priestor, (pri líniových stavbách dĺžka) : .......................................
...........................................................
podpis navrhovateľa, pečiatka
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle §7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so spracúvaním svojich osobných údajov v
znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné
údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ust.
zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prílohy:
- kópia stavebného povolenia, povolenia zmeny stavby pred dokončením
- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- doklad o vytýčení stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, hromozvod, plynoinštalácia, vodoinštalácie,
kanalizácie, nezávadnosť komínov, inštalácie ÚK),
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok, doklad o odstránení vád a nedorobkov,
- záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky,
- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín, Obvodného úradu ŽP Dolný Kubín-ref. ochrany
ovzdušia, odpad. hosp., štátnej vodnej správy),
- Energetický certifikát budovy
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty,
- stavebný denník

