Okresný úrad Dolný Kubín
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Námestie slobody 1
026 01 Dolný Kubín

Vec:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V zmysle § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Vám, ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 3a zákona
č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov predkladám(e) návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia .
(návrh spolu s predpísanými prílohami podáva navrhovateľ príslušnému stavebnému úradu)

I. Navrhovateľ :
..........................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov a adresa navrhovateľa, pri PO jej sídlo)

II. Stavba :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(označenie a miesto stavby)

III. Názov stavebného úradu, ktorý stavebné povolenie vydal :
........................................................................................................................................................
Číslo stavebného povolenia .............................................., zo dňa ...............................................
IV. Stavba bude odovzdaná a prevzatá do :
...............................................................................................
Stavenisko bude úplne vypratané a okolie stavby dokončené : ....................................................
V. Názov a adresa budúceho užívateľa :
........................................................................................................................................................

............................................................
Podpis navrhovateľa
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej
konať za právnickú osobu (pečiatka, podpis)

V ........................... dňa........................

Prílohy :
1. geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností;
tieto doklady netreba pripojiť v prípade, že nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného
ohraničenia stavby, a pri drobných stavbách;
2. projektová dokumentácia stavby overená stavebný úradom, ktorý vydal stavebné povolenie;
3. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
4. potvrdenie stavebníka (investora) o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa (zhotoviteľa)
pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad
o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác tvoriacich súčasť
dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby;
5. písomná dohoda podľa § 79 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, uzavretá so stavebníkom
(investorom) o užívaní stavby v prípade, keď návrh podáva budúci užívateľ (prevádzkovateľ);
6. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce;
7. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;
8. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal;
9. ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad
vyžiada;
10. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo
kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu pozemnej komunikácie
podľa sadzobníka zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, časť V. Stavebná
správa, položka 62a písmeno g) stanovený podľa výšky rozpočtového nákladu stavby je splatný
pri podaní žiadosti.

OSOBNÉ PREVZATIE : ÁNO/NIE *

.............................................................
podpis

*nehodiace prečiarknuť

V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.), spracúvanie osobných
údajov je zákonné, ak sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle
ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť
stanovený v zákone č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyplnenie osobných
údajov na tejto žiadosti považujeme za súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných
údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3
zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu, o čom musí byť dotknutá
osoba informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelila.

