Žiadateľ............................................................................. tel. číslo ...........................
meno, priezvisko (názov)

Adresa (sídlo), ................................................................. e mail : ..............................

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Stavebný úrad
Žatevná 2
844 02 Bratislava 42
V ...................................... dňa .....................
Vec:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 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.
A/

meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................tel.:..............................

B/

označenie ( názov ) stavby: ...............................................................................
.............................................................................................................................
miesto stavby ( obec, ulica ): .............................................................................
.............................................................................................................................
parc. čísla pozemkov, na ktorých je stavba zrealizovaná . ................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................

C/

číslo stavebného povolenia: .............................................................zo dňa. ......
číslo povolenia zmeny stavby pred dokončením:..............................zo dňa........
..............................................................................................................................
číslo územného rozhodnutia:............................................................zo dňa........

D/

predpokladaný termín dokončenia stavby : ........................................................

E/

termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby :
.............................................................................................................................

F/

Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka:

ÁNO

-

NIE

Ak áno, čas jej trvania - ......................................................................................
G/

Iné údaje:
•

rozpočtový náklad stavby:.........................................................................

•

meno a adresa projektanta:......................................................................

•

meno a adresa odborného stavebného dozoru stavby:............................

•

meno a adresa zhotoviteľa stavby: ..........................................................

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.

...................................................
meno a podpis navrhovateľa
(štatutárneho zástupcu)
odtlačok pečiatky

Prílohy:
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a
stavebného povolenia,
- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa
nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti
a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania
a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
- fotokópia stavebného povolenia, resp. povolenia zmeny stavby pred
dokončením, územného rozhodnutia,
- predpísané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, posúdenia alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov,
- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (doklady
o výsledkoch
predpísaných
skúšok
a
meraní, doklady
o overení
požadovaných vlastností výrobkov - §43f stavebného zákona),
- projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- doklad o vlastníctve v prípade zmeny vlastníctva počas realizácie výstavby,
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poznámka:
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov,
potrebných k vydaniu rozhodnutia.

