................................................................................................................................................
/meno a priezvisko, obchodné meno, adresa žiadateľa, tel. číslo, IČO/
Protokolárne číslo: .....................

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

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

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na
ktorých
najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² (vrátane) v súlade s § 79
zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení
neskorších predpisov a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
1. Stavba :
Druh stavby : ...................................................................................................................
Miesto stavby (parc. č.) : ..................................................................................................
Katastrálne územie : ........................................................................................................
Meno a adresa projektanta : ............................................................................................
Meno a adresa stavebného dozoru alebo zhotoviteľa stavby : .........................................
............................................................................................................................................
2. Predpokladaný termín dokončenia stavby : ...............................................................
3. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby :
............................................................................................................................................
4. Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania : ........................
..........................................................................................................................................
5. Stavebné povolenie vydal : .........................................................................................
dňa ........................................... pod číslom ...............................................................
6. Prílohy :
- zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej
v stavebnom konaní (v dvoch vyhotoveniach),
- geometrický plán (porealizačné zameranie),
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (správy o odbornej prehliadke
a skúške elektrického zariadenia, stanovisko k neprekročeniu limitných hodnôt rušivého
svetla),
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- fotokópia stavebného povolenia,
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo
pri
povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením (opečiatkovanú zhotoviteľom stavby),
- certifikáty/vyhlásenie o zhode použitých materiálov podľa § 43f stavebného zákona
- stavebný denník,
- doklad o uhradení správneho poplatku,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
Poznámka:
Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie
doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predložených dokladov
môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov.
PREHLÁSENIE:
Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

............................................................
meno a podpis stavebníka

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva písomne.
/pri podávaní návrhu je potrebné uhradiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
Doklad o uhradení správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti.
Položka 62a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²
(vrátane).....50 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí
neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným
zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

