Protokolárne číslo: .....................

Ukladací znak: ............
Skartačný znak: ............

OBECNÝ ÚRAD VAŽEC
Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku
Na Harte 19
032 61 Važec
Vo Važci, dňa.................................

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

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 prevádzkáreň.
*Nehodiace sa prečiarknuť
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 ................................................................

Doklady potrebné k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
• Popis, skreslenie a zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného a
stavebného povolenia – stanovisko projektanta.
/Ak sa zmena týka stavby, ktorá je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok –
stanovisko k zmenám Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko
Ružomberok. V prípade, že sa zmena stavby bude týkať ochranného pásma
inžinierskych sietí / vodného zdroja, elektriny, STL plynu /, alebo ochranného
pásma dráhy, komunikácie súhlas správcov inžinierskych sietí, alebo správcu
dráh a komunikácii
• Doklad o vytýčení stavby.
• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok:
- elektroinštalácie
- hromozvodov
- vodoinštalácie
- kanalizácie /skúšku vodonepriepustnosti žumpy/
- nezávadnosti komínov
- inštalácie ústredného kúrenia
- plynu
• V prípade, že bude stavba užívaná na podnikanie- 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
• Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky ak bola
stavebným povolením predpísaná.
• Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní + kópiu
stavebného povolenia
• Geometrický plán podľa predpisov o katastri, na vyznačenie zmien v katastri
nehnuteľností.
• 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 o odbere )
• Povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia aj s odsúhlasením jeho
prípadných zmien /malý zdroj – súhlas dáva obec, stredný, veľký zdroj – ŠSOO –
OÚ ŽP Lipt. Mikuláš/.

Doklad o zaplatení správneho poplatku.

