Mesto Šamorín
Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

VEC:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Fyzická osoba:
Meno a priezvisko stavebníkov: ..................................................................................................
bytom: .........................................................................................tel.č: .......................................
Právnická osoba:
Meno a adresa sídla: ...................................................................................................................
V zastúpení (konateľ): .................................................................................................................
IČO + tel. č: ..................................................................................................................................
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: (názov podľa stavebného
povolenia): ..................................................................................................................................
podľa §79 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a podľa §17 vyhl. Č.453/2000 Z.z; ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
Umiestnenú na pozemku parcelné číslo: ....................................................................................
V katastrálnom území: .............................................mesto / obec: ............................................
Dátum a číslo stavebného povolenia (územného rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby
pred dokončením): ......................................................................................................................
Kým bolo vydané: ........................................................................................................................

Stavba bude úplne dokončená do termínu (odovzdaná, prevzatá):............................................
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia bude dokončená do: ...................................

Popis zmien od stavebného povolenia, územného rozhodnutia: ...............................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

________________________
Podpis žiadateľov
Dokumentácie ku kolaudácii:
‐ doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby ( geometrický plán)
‐ projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami, ktoré boli realizované oproti
schválenej dokumentácii v stavebnom konaní
‐ povolenie mesta Šamorín na výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom prípojok
na siete tech. infraštruktúry
‐ certifikát a atest izolácie o nepriepustnosti radónu
‐ stavebný denník
‐ tlaková skúška plynovodu
‐ odborná skúška plynového zariadenia
‐ kópia záručného listu plynového kotla
‐ správa o prvej odbornej prehliadke a odb. skúške elektrického zariadenia
‐ správa o odb. prehliadke a skúške vyhradeného EZ/prvá východisková správa
‐ správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu,
‐ potvrdenie statika o prevzatí základovej škáry a posúdenie základových pomerov
navrhovaných základov
‐ povolenie o odkladaní stavebného odpadu na skládku ( vážny list)
‐ potvrdenie nepriepustnosti kanalizačnej prípojky
‐ tlaková skúška kanalizácie
‐ tlaková skúška vodovodu
‐ tlaková skúška ústredného kúrenia
‐ záväzné stanovisko prevádzkovania malého zdroja znečistenia ovzdušia (kotol)
‐ evakuačný plán
‐ zmluva o parkoviskách s mestom
‐ vyjadrenie hygienikov
‐ potvrdenie od kominára
‐ tesnosť žumpy (atest nepriepustnosti)
‐ protokol o nezávadnosti pitnej vody (studňa)
‐ kópia právoplatného stavebného povolenia
‐ kópia právoplatného stavebného povolenia k ČOV
‐ kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k ČOV
‐ certifikát energetickej hospodárnosti stavby (podľa zbierky zákonov 555/2005 )
‐ splnomocnenie na zastupovanie stavebníka
‐ potvrdenie o revízii požiarnych prístrpojov
‐ správny poplatok ................

