Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Obec Veľké Leváre, Obecný úrad, Štefánikova č. 747, 908 73 Veľké Leváre
VEC : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia poľa § 17, vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Meno, priezvisko, resp. názov, adresa navrhovateľa
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

podal návrh na kolaudáciu stavby
......................................................................................................................................
/označenie a miesto stavby/, pre ktorú stavebné povolenie vydal /názov správneho orgánu/
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................pod. č. ............................................... zo dňa.......................................
...............................................................................................................................................
Stavba bude dokončená do .................................................. Stavenisko bude úplne vypratané
a úprava okolia stavby bude dokončená do ............................................................
Stavba bude / nebude / užívaná ako prevádzkáreň. Na komplexné vyskúšanie bude / nebude /
nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať od .......................................... do
..............................................................................................................................................
Názov a adresa budúceho užívateľa
...............................................................................................................................................
Správny poplatok uhradiť v pokladni obecného úradu pred podaním žiadosti, kópiu doložiť
k žiadosti
.........................................................................
Podpis navrhovateľa
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
Za právnickú osobu / pečiatka, podpis /
Prílohy :
1. opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
2. prehľad predpísaných skúšok / elektroinštalácia, bleskozvody, nezávadnosť komínov, výťahov, vodoinštalácie,
kanalizácie ak je uskutočňovaná dodávateľský, rev. Správa plynoinštalácie, potvrdenie od stavebného dozoru
o nepriepustnosti žumpy /
3. potvrdenie stavebníka /investora/ o prevzatí dokladov od dodávateľa pri stavbách, na ktorých sú geodetické práce
zabezpečované zodpovedným geodetom, doklad o zabezpečovaní súborného spracovania dokumentácie geodetických
prác, tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
4. geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľnosti., tieto doklady sa nepripoja
v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri drobných stavbách
5. energetický certifikát
6. potvrdenie resp. prehlásenie stavebného dozoru o zrealizovaných prácach v súlade so všeobecne technickými
podmienkami a STN
7. zápis o napojení a napustení kotla ústredného vykurovania, potvrdený oprávnenou osobou
8. fotokópiu stavebného povolenia
9. Potvrdenie o nepriepustnosti žumpy
10. Pri obhliadke stavby je povinný stavebník predložiť overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní,
prípadne v konaní o zmene stavby pred jej dokončením alebo o dodatočnom povolení stavby

11. stavebník, ktorý realizoval ČOV na základe povolenia OÚZP v Malackách, odbor štátnej vodnej správy, podá
žiadosť na kolaudáciu, až po vydaní kolaudačného rozhodnutia na ČOV
12. tel. kontakt
13. doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni obce doložiť k žiadosti

A. Vyjadrenie:
- Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
- Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách
- Okresného úradu životného prostredia v Malackách - odpadové hospodárstvo
- Okresného úradu životného prostredia v Malackách – ochrana vôd
- ochrany ovzdušia – malý zdroj znečisťovania ovzdušia – Mesto Malacky
- stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – Obvodný úrad životného prostredia v Malackách
- inšpektorátu bezpečnosti práce Bratislava
- Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Západoslovenských energetických závodov, Slovenského plynárenského
priemyslu
- Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f zákona) a ďalšie doklady určené v podmienkach
stavebné povolenie (certifikáty, vyhlásenia o zhode)
- Meno a adresa vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom, meno a adresu vlastníka pozemku, na ktorom je stavba
umiestnená

