Obec Ondavské Matiašovce
Ondavské Matiašovce 201
094 01 Tovarné
Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znení neskorších predpisov
Dolu podpísaný (á):
bytom:
týmto podávam návrh na vykonanie kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene1)
stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia.
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia uvádzam:
a.) označenie a miesto stavby :
b.) dátum a číslo stavebného povolenia, povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
súhlasu s ohlásenou jednoduchou stavbou
c.) predpokladaný termín dokončenia stavby:
d.) termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby:
e.) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania:
f.) celkový rozpočtový náklad stavby:

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pripájam:
a.) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného
povolenia
b.) pri prácach, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o
zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác (pri podzemných
inžinierskych sieťach ešte pred zakrytím)1)
c.) geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľnosti (tento doklad sa nepripojí v
prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného označenia stavby a pri
drobných stavbách)
d.) ďalšie doklady:
· revíznu správu o elektroinštalácii a hromozvodoch
· osvedčenie o stave komínov
· doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti žumpy1)
· stavebný denník
· (vyj. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou, vyj. Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, tlakové skúšky,
preberacie protokoly...)1)
e.) adresu projektanta

f.) adresu stavebného dozoru
g.) fotokópia stavebného povolenia, rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením, súhlasu s ohlásenou jednoduchou stavbou
h.) energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou alebo písomný doklad oprávnenej
osoby s potvrdeným termínom vypracovania energetického certifikátu (zoznam oprávnených
osôb na www.sksi.sk)
ch.) správny poplatok

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním pripravím:
a.) doklady o vytýčení stavby
b.) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na
plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne
skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala
c.) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri
povoľovaní zmien stavby
d.) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
e.) doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia
f.) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov ( elektrický bojler, pec ÚK ...).

Kde:

meno a priezvisko:

Dňa:
podpis žiadateľa
pečiatka

Ako dotknutá osoba podľa §7 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov týmto dávam obci Ondavské Matiašovce súhlas k spracovaniu
osobných údajov za účelom spracovania návrhu.

1)

Nehodiace sa preškrtnite

