Obec Pozdišovce
Obecný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa §79 a §80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a §17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona
I. Stavebník
Meno a priezvisko (názov): .............................................................................................................
Adresa (sídlo): ..................................................................................................................................
II. Označenie a miesto stavby
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. Dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
......................................................................................................................................................
IV. Predpokladaný termín dokončenia stavby .................................................................................
V. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby ....................................
VI. Údaj či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania ...............................................

V Pozdišovciach dňa ..............................

 Obecný úrad, č. 128, 072 01 Pozdišovce
 056/647 2203

..........................................................
meno a podpis navrhovateľa
(u PO pečiatka, meno, funkcia a
podpis oprávnenej osoby)

 ocu.pozdisovce@inmail.sk
 http://www.pozdisovce.sk

Prílohy
1. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
2. 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 sieti technického vybavenia ešte pred ich zakrytím,
3. geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
doklady predpísané osobitnými predpismi:
▪▪ právoplatné rozhodnutie o povolení užívania VH diel, komunikácii, k uvedeniu stavby do prevádzky veľkého, resp. stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
▪▪ stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
▪▪ právoplatné rozhodnutie o povolení užívania objektov dopravných stavieb
▪▪ súhlas Obvodného úradu životného prostredia, na nakladanie s nebezpečným odpadom v prípade, že takéto odpady budú pri prevádzke vznikať
▪▪ súhlas Inšpektorátu práce SR , Košice
▪▪ súhlas Obvodného banského úradu, Košice
▪▪ súhlas ku kolaudácii stavby: VVS, VSE, SPP
5. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
▪▪ doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov
▪▪ doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
▪▪ stavebné povolenie, územné rozhodnutie
6. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zaplatený do pokladne obce Pozdišovce).
Poznámka:
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov, potrebných k vydaniu
rozhodnutia!

