Adresát
Obecný úrad Sebedín-Bečov
Sebedín 37
974 01 Banská Bystrica

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Meno a adresa navrhovateľa:
Meno a priezvisko (názov): ............................................................................................................................
Adresa (sídlo): ................................................................................................................................................
Telefón:........................................................ E-mail:.......................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
Obec............................................. ulica a číslo ...............................................................................................
Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie .............................................................
Dátum

a číslo

vydaného

stavebného

povolenia

(príp.

zmena

stavby

pred

dokončením):.......................................................................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
Opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien: .............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia stavby: ..................................................................................................
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby: ...................................................
Náklady stavby v €: ......................................................................................................................................
Užívanie stavby: a) trvalé
b) skúšobná prevádzka (uviesť čas jej trvania): ...................................................

Stavba je napojená na miestnu komunikáciu áno* – nie* , na štátnu komunikáciu v správe
BBSC a.s. áno* - nie* . /*nehodiace sa preškrtnúť/
V Sebedíne-Bečove, dňa.....................................

..............................................................
podpis navrhovateľa (stavebníka)
(u právnických osôb odtlačok
pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a
podpis štatutárneho
zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k návrhu:

a) originál právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o zmene stavby
pred jej dokončením
b) originál list vlastníctva
c) písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo
právnickú osobu
d)

opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

e) porealizačný geometrický plán so zameraním stavby (nevyžaduje sa ak pri výstavbe nedošlo k
zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby)
f) stavebný denník
g) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
h) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (revízia elektrických
zariadení, bleskozvodu, komína, kúrenia, tlakové skúšky vodovodného potrubia, skúšky tesnosti
žumpy, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na ČOV)
i) doklady o overení požadovaných vlastností výrobku, atesty a certifikáty
j) doklad o likvidácii odpadu
k) atest od rozvádzača
l) vyhlásenie o zhode výrobku rozvádzača
m) doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
n) správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Poznámka : Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov,
potrebných k vydaniu rozhodnutia!

