.................................................................................................................................
meno a priezvisko (názov), adresa (sídlo) stavebníka
Mesto Strážske
Mestský úrad,
Námestie A. Dubčeka 300
072 22 Strážske

V………………….... dňa……………

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadam o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 a násl.
stavebného zákona a podľa § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
a) …………………………………………………………………………………
………………...…… /meno, priezvisko (názov) a adresu (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/.
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia
a stavebného povolenia,
b) 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 /§ 36
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii/, pri
podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,

c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností /§ 67 zákona
Národnej rady SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon); tento
doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného
ohraničenia stavby,
e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy,
f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení
základných požiadaviek na stavby.
/Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so
stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vrátane jeho príloh primerane zjednodušené./

………………….
podpis stavebníka
/podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby/

