meno, priezvisko (názov organizácie), adresa navrhovateľa

Obec Báč
Obecný úrad
Báč 124
930 30 Báč

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení § 17 vyhl. Č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1. Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………
2. Označenie a miesto stavby: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
3. Dátum a číslo stavebného povolenia, kto ho vydal, alebo povolenie zmeny stavby pred
jej dokončením: ..................……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
4. Predpokladaný termín úplného dokončenia stavby: .....................……………………...
5. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: …………….
……………………………………………………………………………………………
6. Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania: …………………….
……………………………………………………………………………………………
7. Zastavaná plocha domu..............m2 , obytná plocha domu..................m2 , podlahová
plocha domu...................m2 .
8. Počet bytov - 1izb., 2izb., 3izb., 4izb., 5 a viac izb.

V………………, dňa …………….

………………………….
Podpis navrhovateľa
(u právn. osôb - pečiatka
a podpis štát. zástupcu)

K návrhu sa podľa potreby pripája:
1. Stavebné povolenie /fotokópia/
2. Geometrické zameranie stavby v zmysle predpisov o katastri nehnuteľnosti podľa § 67
katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. (poznámka: doklad sa nepripája, ak nedošlo k zmene
vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby);
3. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní so zakreslenými zmenami skutočného
vyhotovenia stavby odsúhlasená projektantom stavby (k nahliadnutiu na kolaudačnom
konaní)
4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy ku kolaudácii stavby:
a) Správa o revízii elektrického zariadenia
b) Osvedčenie o stave komínov a ich bezprostredného okolia
c) Správa o revízii plynového zariadenia
d) Čestné
vyhlásenie
stavebného
dozoru
(stavebníka)
o vykonaní
skúšky
vodonepriepustnosti žumpy alebo atest o vodonepriepustnosti žumpy
e) Tlakové skúšky ZTI resp. ÚK zariadení
f) Stavebný denník

5. Ďalšie doklady pokiaľ si ich stavebný úrad vyžaduje (napr. doklad o splnení základných
požiadaviek na stavby - atesty, revízne správy a iné );
6. Spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov /stavebná suť/ a následný odvoz
v súlade so zákonom o odpadoch, resp. VZN obce o nakladaní s odpadmi na území obce Báč.

