Správny poplatok vo výške ................. € bol uhradený dňa ......................číslo dokladu .......................
Pečiatka obce

Obec Dubodiel
stavebný úrad
913 23 Dubodiel 33

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Týmto podávam v zmysle § 79 a §80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení žiadosť o vydanie stavebného
povolenia. Podľa §17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona uvádzam nasledovné identifikačné údaje :
Navrhovateľ:
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Presná adresa ( sídlo právnickej osoby ), telefónny kontakt, e-mail:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Názov stavby:
......................................................................................................................................................
Umiestnenie stavby:
Pozemok parc. č. : ........................................................................................................................
Katastrálne územie : .....................................................................................................................
Obec : ...........................................................................................................................................
pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
názov správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal......................................................................
pod zn.: ......................................................................
zo dňa..........................................................................
pre ktorú vydal stavebné povolenie
názov správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.....................................................................
pod zn.: ......................................................................
zo dňa..........................................................................
pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením
názov správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal......................................................................
pod zn.: ......................................................................
zo dňa..........................................................................

Adresa dodávateľa stavby (ak je stavba realizovaná dodávateľským spôsobom):
.....................................................................................................................................................

........................................................
Podpis navrhovateľa

Doklady ku kolaudácií stavby:
1. aktuálny výpis z obchodného registra (ak je navrhovateľom fyzická osoba, resp.
právnická osoba)
2. doklad o zaplatení správneho poplatku
3. kópia rozhodnutia o umiestnení stavby (ak bolo vydané)
4. kópia právoplatného stavebného povolenia
5. kópia rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením (ak bolo vydané)
6. geometrický plán zamerania stavby
7. ďalšie doklady podľa charakteru stavby, najmä:
 zápis o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. prehlásenie stavebného dozoru, že je stavba
zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie, resp. opis odchýlok od stavebného
povolenie či projektovej dokumentácie
 oprávnenie dodávateľa na uskutočňovanie stavby
 stavebný denník
 správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
 zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
 protokol o vpustení plynu
 správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky
 správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
 správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
 správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby
 záznam o skúške tesnosti vonkajšej kanalizácie
 záznam o skúške tesnosti vnútornej kanalizácie
 zápis o tlakovej skúške vonkajšej vodovodnej prípojky
 zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia
 potvrdenie o preskúšaní komína
 protokol o vykonaní skúšky tesnosti a vykurovacia skúška ÚK
 doklad o uvedení kotla do prevádzky, resp. doklad o preskúšaní kotla
 zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
 certifikáty použitých materiálov
 energetický certifikát
 doklady o zneškodnení odpadov
 vyjadrenie ZSE a.s. ku kolaudácii stavby
 rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie – ukončenie
 ďalšie doklady vyplývajúce z vydaných rozhodnutí stavebným úradom

