––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a telefónne číslo navrhovateľa

Obec Mlynica
Stavebný úrad
Mlynica č. 75
059 91 Mlynica
V .............................. dňa ...........................
VEC
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
/§ 79 - § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a v zmysle vyhl. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona/.
Žiadateľ – vlastník stavby
Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
....................................................................................................................................................................
............................................................................... navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na stavbu
/druh stavby, miesto stavby/ .....................................................................................................................
ktorá bola povolená rozhodnutím /názov stav. úradu/ ...............................................................................
pod číslom ................................................................. dňa .........................................................................
Stavba sa nachádza na pozemku parcela číslo ...........................................................................................
o výmere ........................................ m2 a je postavená podľa schválenej PD.
Stavba bude ukončená v termíne do ..........................................................................................................
Termín, úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia ..........................................................
Účastníci kolaudačného konania
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rozpočet stavby .........................................................................................................................................

......................................................
podpis navrhovateľa /pečiatka/

Prílohy :
1. Kópia právoplatného stavebného povolenia a územného rozhodnutia.
2. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
3. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok /elektroinštalácie, nezávadnosť komínov,
odkanalizovanie stavby, tlakové skúšky potrubia, plynových zariadení../.
4. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností na vyznačenie zmien v katastri
nehnuteľností.
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy.
6. Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal. (prehlásenia o parametroch použitých výrobkov/
materiálov)
7. Energetický certifikát podľa zákona 555/2005 Z.z. (z 8.novembra 2005) o energetickej
hospodárnosti budov.
8. Správny poplatok
- uhrádzať prevodom na bankový účet Prima banka, č. účtu: IBAN SK90 5600 0000 0085 0309 5001
Variabilný symbol : číslo podacej pečiatky (vzor:201934), do poznámky priezvisko
navrhovateľa.
Správny poplatok sa stanovuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, položka 62 a sadzobníka správnych poplatkov za návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia (výška poplatku závisí od kolaudovanej stavby a je uvedená v sadzobníku).

