…………………………………………………..………………………………………………
Žiadateľ, adresa a telefonicky kontakt

OBEC Vyšná Boca
Obecný úrad
Vyšná Boca 50
032 34 Vyšná Boca

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
V ................................................... dňa ......................... .

Stavebník: ...................................................................................................................
adresa ........................................................................................................................,
navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na stavbu: .....................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................,
ktorá bola povolená rozhodnutím číslo: ............................ zo dňa: ............................ .
Stavba bude ukončená a prevzatá do: .......................................................................
Stavba bude / nebude užívaná ako prevádzkareň.
Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky sa navrhuje jej skúšobná prevádzka,
ktorá bude trvať od: ......................... do: ............................... .
Zariadenie staveniska bude odstránené do: .................................................. .
Úprava okolia bude ukončená do :

……………................................... .

Náklad stavby .............................................................................

Podpis navrhovateľa ................................................................
Prílohy:

Doklady potrebné k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
• Popis, skreslenie a zdôvodnenie uskutočnených odchýliek od územného a stavebného povolenia –
stanovisko projektanta.
/ V prípade, že sa zmena stavby bude týkať ochranného pásma inžinierskych sietí / vodného zdroja,
elektriny, STL plynu /, alebo ochranného pásma komunikácie súhlas správcov inžinierskych sietí,
alebo správcu komunikácií./

• Doklad o vytýčení stavby.
• Energeticky certifikát
• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok:
- elektroinštalácie
- hromozvodov
- vodoinštalácie
- kanalizácie /skúšku vodonepriepustnosti žumpy/
- nezávadnosti komínov
- inštalácie ústredného kúrenia
- plynu
• Rozhodnutie o prevádzke od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lipt. Mikuláš – k stavbám týkajúcich sa živočíšnej
produkcie a prevádzky, Technickej inšpekcie , Inšpektorátu práce, Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru
• Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, Zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach,
doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty, doklady o preukázaní
zhody
• Doklad o odstránení vád a nedorobkov.
• Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky.
• Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní + kópiu stavebného
povolenia
• Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti na vyznačenie zmien
• Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal,
napr. údaje o produkcii odpadov z budúcej prevádzky, zatriedenie odpadov podľa katalógu a
kategorizácia odpadov, spôsob zneškodňovania, zužitkovania a odstránenia jednotlivých
odpadových látok ( prípadne, že budú zneškodňované inou organizáciou treba predložiť
právoplatnú zmluvu na odber )
• Stavby s umiestnením zdroja znečisťovania alebo jeho zmeny - súhlas k prevádzke - /malý zdroj obec a stredný, veľký zdroj – ŠSOO – OÚ ŽP Lipt. Mikuláš/
• Správny poplatok

