Navrhovateľ .................................................................................................................
Bydlisko ........................................................................................................................
Obec .......................
Zastúpená starostom
VEC: Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Dolepodpísaní žiadatelia týmto žiadame o vydanie kolaudačného rozhodnutia
na
stavbu .........................................................................................................................
na pozemku parc.č. ...................................... v kat. území ..............................................
Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané ............................................................
dňa ................................................... pod číslom ...........................................................
Predpokladaný

termín

dokončenia

stavby ...............................................................
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia
stavby ..............................................................................................................................
...........
Rozpočtové náklady ( zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov )
.........................................................................................................................................

..............................................
podpis navrhovateľa

Doklady:
-opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného
povolenia
-doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, napr:
1.správa o revízii elektrického zariadenia ( max. 5 ročná )
2.osvedčenie o stave nových komínov ( max. 5 ročné )
3.revízia plynoinštalácie ( max. 3 ročná )
4.čestné prehlásenie stavebného dozora (stavebníka) o vykonaní skúšky
vodonepriepustnosti žumpy alebo atest o vodonepriepustnosti žumpy
-

porealizačné zameranie stavby (geometrický plán)

- energetický certifikát, alebo písomný doklad od štatutárneho zástupcu
prevádzkovateľa živnosti na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, alebo
oprávnenej osoby na energetickú certifikáciu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č.
555/2005 Z. z., s potvrdeným termínom vypracovania energetického certifikátu,
ktorý preukazuje, že oprávnená osoba nevedela vypracovať energetický certifikát do
termínu kolaudačného konania
-súhlas obce na prevádzkovanie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia
-stavebné povolenie (fotokópia)
-správny poplatok uhradený do pokladne obce vo výške podľa rozpočtových
nákladov:
.1do 49 790,5 € vrátane ................................................16,5 €
.2nad 49 790,5 € do 99 581,5 € ....................................23,0 €
.3nad 99 581,5 € do 331 939,0 € ..................................33,0 €
.4nad 331 939,0 € do 3 319 391,5 € .............................66,0 €

.5nad 3 319 391,5 € ......................................................99,5 €

V prípade investičných stavieb:
-stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
a organizácií, predpísané osobitnými predpismi a podmienkami stavebného
povolenia, napr.:
◦rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice
◦vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie, Mudroňova 15, Košice
◦stanovisko IP v Košiciach, Masarykova 10, Košice

◦stanovisko TI, Južná trieda, Košice (v prípade vyhradených technických
zariadení)
◦stanoviská a vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie,
Adlerova 29, Košice

