 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko, (názov firmy), ulica, PSČ, mesto (obec)


				
		 
         Okresný úrad Trenčín 
         odbor cestnej dopravy
  a pozemných komunikácií
         Hviezdoslavova 3
  
       911 01  TRENČÍN

                                                                         
                                                        					      




					       			   		               


Naša značka: 		                                                          Vvybavuje/Číslo telefónu:                                                          Dňa:

....................................           ................................/..............................                 .................................



Vec : 
.......................................................................................................................   (názov  stavby* akcie*)                                                                                                                   
	návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa  § 79  zákona  č. 50/1976 Zb.  o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



................................................................................................................................................................ (meno, priezvisko, resp. názov a adresa navrhovateľa) navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu* (objekt*, objekty*) ......................................................................................... ................................................................................................................................................................ (označenie a miesto stavby, objektov), pre ktorú bolo Vaším úradom vydané stavebné povolenie pod číslom spisu .................................................................................... zo dňa .................................. .
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do ............................ . Stavenisko bude úplne vyprázdnené a úprava okolia stavby bude dokončená do ............................. . Názov a adresa budúceho užívateľa .................................................................................................... (ak je v čase začatia konania známy).




                                                                                                        ...............................
                                                                                                        podpis a pečiatka
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Prílohy :

	Územné rozhodnutie (ak bolo vydané)

2.	Stavebné povolenie
3.	Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby + záznam o odstránení prípadných nedorobkov resp. naviac prác
4.	Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia (ak boli vykonané)
5.	Doklady o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby (projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby)
6.	Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
7.	Rozhodnutia, stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
8.	Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal 
9.	Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
10.	Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní
11.	Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní  zmeny stavby pred jej dokončením
12.	Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby (ak boli vykonané)
13.	Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
14.	Podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
15.	Stavebný denník (kópia)
16.	Správny poplatok

                                                                                                                                                                                                                             
















Poznámka :

*/ nehodiace sa prečiarknite
                                                      

