___________________________________________________________________________
NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY A VYDANIE KOLAUDAČNÉHO
ROZHODNUTIA
( podľa § 79 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších právnych úprav)
1. Meno navrhovateľa (stavebníka, manžela):........................................................................
Adresa navrhovateľa:................................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................
Zamestnávateľ: .........................................................................................................................
Manželka (aj je uvedená v stavebnom povolení):
Meno a priezvisko ....................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................
Zamestnávateľ: .........................................................................................................................
2. Označenie miesta stavby:
Názov stavby podľa stavebného povolenia: .......................................................................
Číslo stavebného povolenia: .............................. vydaného dňa ..........................................
právoplatné .............................., vydané stavebným úradom .................................................
Parcelné čísla pozemku podľa stavebného povolenia: ...........................................................
Katastrálne územie : ................................................... Obec ( OcÚ ) ....................................
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením bolo vydané stavebným úradom
........................................................ pod číslom .....................................................................
Dňa ............................................ právoplatné ........................................................................
3. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: .............................
4. Súpis vykonaných drobných odchýliek stavby od stavebného povolenia a overenej PD
....................................................................................................................................................
Podpis a pečiatka navrhovateľa
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Prílohy:
1. Stavebné povolenie, ak bolo vydané aj rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením,
rozhodnutie o zmene stavebného povolenia – predĺžení lehoty výstavby
2. Dokumentáciu stavby overené stavebným úradom v stavebnom konaní, resp. aj v konaní o
Zmene stavby pred jej dokončením (ak bola vydaná)
3. Geometrický plán skutkového zamerania stavby ku kolaudácií (tento doklad sa nepripojí
vtedy, ak nedošlo k zmene vonkajšieho ohraničenia stavby)
4. Popis a odôvodnenie odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
projektovú dokumentáciu skutkového stavu
5. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy prípojky elektro
a elektroinštalácie, revíznu správu plynu, zápis tlakovej skúšky plynového zariadenia, zápis
o napustení plynu, tlakové skúšky vody, kúrenia, kanalizácie, revíznu správu bleskozvodov,
potvrdenie o preskúšaní komína, atesty výrobkov a certifikáty použitých materiálov, ...)
6. Doklad o zneškodnení odpadov vyprodukovaných počas výstavby
7. Atest vodotesnosti žumpy, (ak je kanalizácia, atest tesnosti kanalizačnej prípojky),
kolaudačné rozhodnutie na ČOV (ak je vybudovaná ČOV)
8. Súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania (ak je vykurovanie plynové, na
pevné palivo)
9. Energetický certifikát budovy podľa z.č. 555/2005 Z.z. o energetic. hospodárnosti budov
10. Doklad o zaplatení správneho poplatku – uhradiť do pokladne obce

