Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Vybavuje:
Ing. Mária Abramovičová
telefónne číslo: 0918 377 936
email: maria.abramovicova@obeckamenicanadcirochou.sk
Čo potrebujeme


doručiť vyplnenú žiadosť + prílohy

Súvisiace predpisy




stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Poplatky


správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni OcÚ Kamenica nad
Cirochou pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania
podľa zákona o správnych poplatkoch)

Upozornenie
v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie,
stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie
Lehota na vybavenie



v jednoduchých prípadoch 30 dní
v zložitejších prípadoch 60 dni

Tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555
067 83 Kamenica nad Cirochou

1. Navrhovateľ : ..........................................................................................................................
(meno, priezvisko (názov) a adresa navrhovateľa, kontakt – telefónne číslo)
2. Stavebník : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(meno, priezvisko (názov) a adresa stavebníka)
3. Budúci užívateľ (ak je už známy) : ..........................................................................................
...........................................................................................
4. Názov a miesto stavby (ulica, parcelné číslo, lokalita):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Stavebné povolenie vydal : ....................................................................................................
číslo stavebného povolenia : ................................vydané dňa : ......................................
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydal : ...................................................
číslo rozhodnutia : ................................................vydaného dňa : ..................................
6. Predpokladaný termín dokončovania stavby : ......................................................................
7. Požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky : ..................................................................
čas jej trvania : .......................................................
8. Požiadavky o zmenu dokumentácie overenej v stavebnom konaní :
.................................................................................................................................................

9. Opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Rozpočtový náklad stavby:

...................................................................

Obostavaný priestor stavby:

...................................................................

V ...................................... dňa .........................

_________________________________
Podpis navrhovateľa
(u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno priezvisko funkcia a podpis
oprávnenej osoby)

Prílohy:






doklady o vykonaní predpísaných skúšok (revízne správy elektroinštalácie,
bleskozvodu, plynu, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a funkčnosti, osvedčenie o stave
nových komínov a iné doklady)
posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (nevyžaduje sa pri rodinných
domoch)
geometrický plán na porealizačné zameranie stavby – originál
certifikáty preukázania zhody na použité materiály a výrobky
správny poplatok, hodnota ktorého závisí od druhu podania zákona č. 286/2012 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov zaplatený v hotovosti do pokladne obce.

