v ………………………..
dňa ……………………..

Obec Háj
…………………………..
Obecný úrad Háj č.176
…………………………..

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl.
MŽP SR č.453/2000 Z.z
Navrhovateľ (meno, priezvisko, titul/názov, adresa a tel. kontakt/e-mail) ................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Označenie a miesto stavby podľa stavebného povolenia............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Číslo stavebného povolenia, pod ktorým bola stavba povolená ................................................................
zo dňa ................................. vydaného .......................................................................................................
Parcelné číslo pozemku na ktorom je stavba realizovaná ..........................................................................
v katastrálnom území ......................................................
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia ...........................................................
.....................................................................................................................................................................
Údaj či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania: ............................................................
Oproti schválenému projektu boli uskutočnené tieto zmeny: ....................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rozpočtový náklad stavby : ...................................................................
Stavba bola uskutočnená: svojpomocne*
dodávateľsky* (uviesť názov firmy):...............................................................
* nehodiace sa prečiarknite

Svojim podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti.

.......................................................
Podpisy navrhovateľov
Prílohy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením, zmena lehoty dokončenia stavby – fotokópie,
projekt stavby (na predloženie k miestnej obhliadke) - zameranie skutkového stavu stavby. Pri stavbách, na ktorých
geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie
geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby.
Prehľad predpísaných skúšok (elektroinštalácie, hromozvodov, nezávadnosti komínov, vodotesnosti žumpy,
kanalizácie, vodoinštalácie, plynoinštalácie, kúrenia a iné).
Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby (v prípade , že stavba bola realizovaná dodávateľsky).
Geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľností (tento doklad sa nepripojí v prípade, keď nedochádza
k zmene vonkajšieho pôdorysného označenia stavby).
Energetický certifikát budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.
Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. za každý stavebný objekt. Platí sa v OÚ.

