Riadne vyplnený návrh treba doložiť prílohami s zmysle § 17 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
Poplatok vo výške .......................EUR bol uhradený dňa........................č.dokladu........................

OBEC Horná Súča
Horná Súča 233
913 33 Horná Súča
Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Navrhovateľ: (meno, priezvisko, adresa - názov, sídlo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Stavebné povolenie, povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: (dátum, číslo, kým bolo vydané)
Číslo rozhodnutia: ......................................................vydané dňa.................................................................
Rozhodnutie vydal................................................................................................(názov stavebného úradu)
Druh, účel, miesto stavby, základné údaje o stavbe (podľa stavebného povolenia):
(členenie, prípojky), pri RD uviesť zastavanú plochu, úžitkovú plochu, obytnú plochu a obostavaný priestor
Stavebný objekt: ...........................................................................................................................................................
Prípojky: .......................................................................................................................................................................
Vnútorné rozvody: .......................................................................................................................................................
Žumpa: .........................................................................................................................................................................
Iné objekty: (oporné múry, altánky, hospodárske budovy, bazény, spevnené plochy a pod.) .....................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Úžitková plocha RD:........................................Obytná plocha RD:..........................................................
Predpokladaný termín dokončenia: (pri dočasnej stavbe doba jej trvania)
....................................................................................................................................................................

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby:
....................................................................................................................................................................

Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky sa bude ( nebude ) vykonávať skúšobná prevádzka: (
čas trvania od – do )
......................................................................................................................................................................

Súhlasím/e so spracovaním uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

––––––––––––––––––––––––––
podpis navrhovateľa/ov
(pečiatka subjektu)

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia n a v r h o v a t e ľ predloží najmä:
1. Stavebné povolenie, povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (kópia).
2. Doklad o vytýčení stavby.
3. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom pri stavebnom konaní.
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
5. Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby, podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti a určenie
adresného bodu.
6. Potvrdenie od osoby vykonávajúcej stavebný dozor, že stavba bola zrealizovaná v súlade s vydaným
právoplatným stavebným povolením a dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, a že vykonával
vedenie stavby v súlade s § 46 b stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
7. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Trenčín, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Iné: podľa povahy a rozsahu stavby ...........................................................................................................
8. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie,
plynoinštalácie, ústredného kúrenia, nezávadnosť komínov,...)
9. Vyjadrenie od Okresného úradu Trenčín – Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy
odpadového hospodárstva k likvidácii odpadov.
10. Potvrdenie o nepriepustnosti žumpy od oprávnenej osoby.
11. Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
12. Záznam o výsledku komplexného vyskúšania skúšobnej prevádzky
13. Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s., PS Trenčín ku kolaudácii.
14. Laboratórny rozbor vody (ak je individuálny zdroj pitnej vody)
15. Povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia.
16. Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby a ktoré
nevyžadovali povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (overené stavebným dozorom a projektantom)
17. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
18. Stavebný denník resp. jednoduchý záznam o stavbe.
19. Certifikát energetickej úspornosti stavby
Ostatné vyjadrenia špecifikované v podmienkach stavebného povolenia.

