...................................................................................................................................................
/meno, priezvisko /názov/ a adresa, sídlo /navrhovateľa/
V .......................... dňa ..............
Obec Klokočov
Klokočov č. 54
072 31 Vinné

Vec:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79, § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
___________________________________________________________________________
a/ meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ stavebníka/
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b/ označenie a miesto stavby: .....................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c/ dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením:
....................................................................................................................................................
d/ predpokladaný termín dokončenia stavby:...............................................................................
e/ termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ...........................
f/ údaj či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania: .......................................

...................................
podpis navrhovateľa /ov/
u právnických osôb pečiatka,
meno, funkcia a podpis opr. osoby

-2Prílohy:
a/ opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b/ prehľad predpísaných skúšok /napr. elektroinštalácie, plynu, bleskozvodov, nezávadnosti
komínov, vodoinštalácie a kanalizácie, výťahov, atest vodotesnosti žumpy/
c/ doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok
d/ ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi,
doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov
skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieti technického vybavenia ešte pred ich
zakrytím,
e/ geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nepripojí iba
v prípade ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
f/ rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy,
/doklady predpísané osobitnými predpismi/:
- právoplatné rozhodnutie o povolení užívania VH diel povolených v rámci stavby
- právoplatné rozhodnutie o povolení užívania objektov dopravných stavieb povolených v rámci
stavby
- právoplatné rozhodnutie, resp. súhlas k uvedeniu stavby veľkého, stredného, resp. malého
zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky /OÚ ŽP, resp. mesto, obec v mieste stavby/
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- súhlas Okresného úradu životného prostredia, na nakladanie s nebezpečným odpadom
v prípade, že takéto odpady budú pri prevádzke vznikať
- súhlas Inšpektorátu práce SR
- súhlas Obvodného banského úradu
- súhlas ku kolaudácii stavby: vodárenská spoločnosť, energetika, plynárenská spoločnosť
g/ ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklad o splnení základných
požiadaviek na stavby
- doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, v prípade,
že došlo k zmene vlastníka počas výstavby
- stavebné povolenie, územné rozhodnutie ak ich vydal iný orgán ako stavebný úrad príslušný
na kolaudačné konanie
h/ doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých na stavbe v zmysle zákona
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení
i/ správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
/ zaplatiť do pokladne mesta, resp. obce v mieste stavby /
j/ zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č. 142/2015 Z. z.)

