
Návrhna vydanie kolaudačného rozhodnutia.
( Podľa $ 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa $ 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.)

onen tcnovko vekovovorarn tel oa
Označenie (názov) stavby:

Miesto stavby(obec, ulica): ................esrsnsnnsnonnovnonrnnnnnn

Stavebné povolenie vydal (názov správneho orgánu) ...........
ČÍSLO) rusoro onOTHOT onana rornrnren ZO. AÚAistRozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydal (názov správneho orgánu) .....................A ČÍSIO urehasner voiZOMAivPredpokladaný termín dokončenia stavby: ................ersarnrnornnrnnonnonnonnosnosnnnnnTermín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby: ..
Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka: ÁNO - NIE
ASK AO, ČASE TEVANAIaiIné údaje: rozpočtový náklad stavby: ........................ EEISEENvobostavanýpriestor stavby:.Zastavaná plocha stavbyS z..s0.2sic008oITHRIpri líniových stavbách dížka v m: ................iseoosnorssnnnnoonnvnnnannmenoa adresa projektanta: .....

menoa adresa stavebného dozora stavby: .......sstusncoscncncncnocninocúcnovnonovnnonnanennusnnnnnanu

menoa adresa zhotoviteľa stavby: .

Podpis navrhovateľa



Prílohy:

1: Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
2. Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného

povolenia
3. Geometrický plán zamerania stavby u novostavieb alebo v prípade, že sa zmenilo

vonkajšie pôdorysné ohraničenie stavby, doklad o vytýčení stavby
4. Fotokópia stavebného povolenia, povolenia zmeny stavby pred dokončením, územného

rozhodnutia
5. Výkresy skutočného prevedenia stavby, výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny, ku

ktorým došlo počas výstavby
6. Zápis o odovzdanía prevzatí stavby
7. Prehlásenie stavebného dozoruozrealizovaní stavby v súlade s overenou PD v stavebnom

konaní
8. Revízna správa vnútorná elektroinštalácia
9. Revízna správa prípojka nn
10. Revízna správa plyn
11. Revízna správa plynová prípojka
12. Revízna správa bleskozvod
13. Tlakové skúšky - voda, kanalizácia, vykurovanie
14. Potvrdenie o nepriepustnosti žumpy
15. Potvrdenie o preskúšaní komína
16. Doklad o spustení plynového spotrebiča do prevádzky
17. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
18. Doklad o pripojení ($ 81b stavebného zákona odst.a)): elektro
19. Doklad o pripojení ($ 81b stavebného zákona odst.a)): plyn
20. Doklad o pripojení ($ 81b stavebného zákona odst. a)): voda
21. Doklad o pripojení ($ 81b stavebného zákona odst. a)): kanalizácia
22. Rozhodnutia, súhlasy, posúdenia a stanoviská dotknutých orgánov, napr. súhlas obce

k uvedeniu malého zdroja znečistenia do prevádzky
23. Energetický certifikát stavby
24. Doklad o zaplatení správneho poplatku v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch
25. Vyjadrenie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo,

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

Poznámka:
Rozsah náležitostí a dokladov je uvedený len orientačne, ich presný rozsah vyplynie zo
špecifických podmienok stavby


