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Obec Kokava nad Rimavicou
Obecný úrad Kokava nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 1
985 05 Kokava nad Rimavicou

Dňa :.........................................

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
I. Meno a adresa navrhovateľov :
Meno a priezvisko: ................................................................. dátum narodenia: ...............................
Adresa bydliska : .................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ................................................................. dátum narodenia: ...............................
Adresa bydliska : .................................................................................................................................
II. Označenie a miesto stavby :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
III. Stavebné povolenie, príp. povolenie zmeny stavby pred dokončením :
Vydal ............................................................................ dňa .......................... pod č. ...........................
Vydal ............................................................................ dňa .......................... pod č. ...........................
Predpokladaný termín dokončenia: .....................................................................................................
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia : .................................................
Údaj o skúšobnej prevádzke a čas jej trvania : ....................................................................................
Popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia

......................................................................
Podpis navrhovateľa
U právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

Prílohy :
1.
2.
3.
4.

5.

Pri stavbách, na ktorých geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti, doklad o zabezpečení
spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby
Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nepripojí v prípade, keď
nedochádza k zmene pôdorysného vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy, ak sú predpísané osobitnými predpismi.
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky pokiaľ bola vykonaná, prípadne správu
o výsledku komplexného vyskúšania (napr. revízia elektroinštalácie, plynoinštalácie, hromozvodov, výťahov, nezávadnosť komínov, nepriepustnosť žumpy...)
Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia

