Mesto (obec)............................................

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
I. Stavebník: .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa, resp. názov a sídlo stavebníka, IČO)

navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie pre stavbu ....................................................................
.......................................................................................................................................................
(označenie a miesto stavby)

na ktorú bolo vydané stavebné povolenie ....................................................................................
.......................................................................................................................................................
(názov správneho orgánu)

pod č. ................................................................. zo dňa ..............................................................
II. Stavba bude dokončená do ......................................................................................................
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do ...........................
Stavba bude (nebude) užívaná ako prevádzkáreň.
Na komplexné vyskúšanie bude (nebude) plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá
bude trvať od ..................................................... do ..................................................................
III. Názov a adresa, resp. názov a sídlo budúceho užívateľa (ak je v čase začatia konania
známy) ..........................................................................................................................................

...................................................................
podpis stavebníka
Pri právnických osobách pečiatka, meno a priezvisko,
funkcia a podpis oprávnenej osoby

K návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavebník pripojí:
- Stavebné povolenie a iné rozhodnutia týkajúce sa stavby
- Prehľad predpísaných skúšok (napr. elektroinštalácie, plynofikácie, vodoinštalácie a
kanalizácie, hromozvodov, komínov, výťahov ....)
- Doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a potvrdenie o zabezpečení vývozu.
- Geometrický plán so zakreslením stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie
zmien v katastri nehnuteľností, tieto doklady sa nepripoja v prípadoch, kedy nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a u drobných stavieb.
- Doklad o nepriepustnosti betónovej žumpy
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posudky alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je stavebník povinný pripraviť
a predložiť:
- Projektovú dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
alebo aj pri zmene stavby pred dokončením
- Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ktoré boli vykonané počas uskutočňovania
stavby
- Stavebný denník
- Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

