Navrhovateľ (meno, priezvisko)........................................................................................................
Bydlisko...................................................................................telefonický kontakt............................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec ..............................
Vec: Návrh na kolaudáciu stavby.
Dole podpísaní navrhovatelia týmto žiadame o vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu .............................................................................. postavenú na parcele č. (uvádzať podľa
geometrického plánu) ......................................v

katastrálnom území...............................................

Stavebné povolenie vydal ............................................................... dňa...................................
pod číslom .....................................................
Rozpočtový náklad stavby v € ..............................................
Projektant stavby (meno a adresa)................................................................................................
Stavebný dozor príp. dodávateľ ( meno a adresa).........................................................................

..............................................
podpis navrhovateľov
Doklady:
-

-

doklady o výsledkoch predpísaných skúšok:
 správa o revízii elektrického zariadenia ( max. 5 ročná )
 správa o revízii bleskozvodu ( max. 5 ročná )
 osvedčenie o stave komínových telies ( max. 1 ročné )
 správa o revízii plynoinštalácie ( max. 3 ročná )
 potvrdenie o napojení na verejný vodovod ( zmluva s VVS, a.s.) resp. vlastnú studňu
 potvrdenie o napojení na verejnú kanalizáciu ( zmluva s VVS, a.s.)
kolaudačné rozhodnutie na ČOV resp. doklad o odkanalizovaní stavby( čestné prehlásenie stavebného
dozora /stavebníka/ o vykonaní skúšky nepriepustnosti žumpy alebo atest o nepriepustnosti žumpy)
energetický certifikát – osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácií objektu vypracované odborne
spôsobilou osobou
autorizačne a úradne overený geometrický plán na porealizačné zameranie stavby priložený k žiadosti
( Správa katastra Košice – okolie, Južná trieda 82)
súhlas obce na prevádzkovanie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia
doklad o likvidácií stavebného odpadu
stavebné povolenie (fotokópia)
certifikát protipožiarnych dverí / v prípade prepojenia obytnej časti rod. domu s garážou/
doklad o odovzdaní a prevzatí stavby v prípade realizácie stavby dodávateľským spôsobom
schválená projektová dokumentácia pripravená na stavbe k nahliadnutiu(so zakreslenými zmenami
skutočného vyhotovenia stavby)
zdôvodnenie zmien a odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie
správny poplatok podľa rozpočtového nákladu / platí sa v hotovosti pri podaní návrhu na obci/

V prípade investičných stavieb doplniť doklady:
-

stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
predpísané osobitnými predpismi a podmienkami stavebného povolenia, napr.:
◦ rozhodnutie RÚVZ Košice, Ipeľská 1, Košice
◦ vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie, Mudroňova 15, Košice
◦ stanovisko Inšpektorátu práce v Košiciach, Masarykova 10, Košice
◦ stanovisko Technickej inšpekcie, Južná trieda 95, Košice (v prípade vyhradených technických
zariadení)
◦ stanoviská a vyjadrenia ObÚŽP Košice okolie, Adlerova 29, Košice
◦ stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Kukučínova 24, Košice

