Žiadateľ ............................................................................... email: .................................................
Bydlisko ................................................................................ telefón: ...............................................

Obec Herľany
Herľany 54
044 45 Bidovce
VEC
Návrh na kolaudáciu stavby
Dolepodpísaní navrhovatelia týmto žiadame o vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu:....................................................................................................................................................
na pozemku parcela č..................................../uvádzať podľa geometrického plánu/, v katastrálnom území
.........................................................................
Stavebné povolenie na stavbu vydal:........................................................ pod číslom.........................
dňa................................
Rozpočtový náklad stavby v €: ...............................................
Projektant stavby / meno a adresa /:.....................................................................................................
Stavebný dozor/ meno a adresa/resp. dodávateľ stavby/.......................................................................
Predpokladaný termín dokončenia stavby ..................................................................................,
Termín úplného vypratania staveniska

..............................................................................................,

Termín dokončenia úprav okolia stavby ..................................................................................,
Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania ......................................................
Iní účastníci prizvaní na konanie:..........................................................................................................

Dole podpísaná/podpísaný
- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením a uchovávaním mojich osobných
údajov (uvedených v žiadosti o kolaudáciu) v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, email, telefonny kontakt,.
Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti o kolaudáciu pre Stavebný úrad – príslušná obec,
v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 30 rokov. Po tomto období budú údaje
vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne
odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

..............................................
podpis žiadateľov

Doklady:
 doklad o vytýčení stavby pred začatím realizácie- ak bol požadovaný v podmienkach stavebného
povolenia
 zápis o odovzdaní a prevzatí stavby v prípade realizácie stavby dodávateľským spôsobom
 správa o revízii elektrického zariadenia – 1x el. prípojka a 1x vnútorný rozvod / max 5 ročná/
 správa o revízii bleskozvodu / max 5 ročná/
 osvedčenie o stave nových komínov / max 1 rok staré/
 revízia plynoinštalácie vrátane tlakovej skúšky / max 3 roky stará/
 správa o revízii resp. tlakové skúšky vodoištalácie, ústredného vykurovania a pod.,
 doklady o odkanalizovaní stavby (fotokópia zmluvy VVS a.s., resp. obec)
 doklad o vykonaní skúšky vodonepriepustnosti žumpy ( atest žumpy, čestné prehlásenie alebo záznam
stavebného dozora o vykonaní skúšky vodonepriepustnosti po jej osadení); resp. kolaudačné
rozhodnutie na ČOV;
 potvrdenie o napojení na verejný vodovovod ( fotokópia zmluvy VVS a.s.) resp. vlastnú studňu (čest.
prehl + hygienický rozbor vody)




autorizačne a úradne overený geometrický plán na porealizačné zameranie stavby vrátane adresného bodu (
upozorniť geodeta) tento doklad sa nedoplní , ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby




energetický certifikát objektu vypracovaný odborne spôsobilou osobou ( stavba povolená po 1.1.2016
musí byť v energetickej triede min. A1)
súhlas obce na prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
stavebné povolenie / fotokópia/
prehlásenie stavebného dozora alebo dodávateľa o realizácii stavby v súlade s podmienkami stavebného
povolenia a schválenej projektovej dokumentácie+ zdôvodnenie zmien a odchýlok od schválenej
projektovej dokumentácie
schválená projektová dokumentácia stavby, pripravená na stavbe k nahliadnutiu, so zakreslenými
zmenami skutočného realizovania stavby
stavebný denník pripravený na stavbe k nahliadnutie
správny poplatok ........................../platí sa v hotovosti pri podaní návrhu na príslušnom obecnom úrade/



ďalšie doklady a vyjadrenia podľa podmienok stavebného povolenia: .......................................................






.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Požadované doklady sú uvádzané vo všeobecnosti, ich rozsah je potrebné upraviť primerane podľa
pomerov v území, povahy a rozsahu stavby.

V prípade investičnej stavby doplniť doklady:
-

-

posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
vyjadrenia Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
/ ochrana vôd, odpadové hospodárstvo a ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia/
vyjadrenie Inšpektorátu práce Košice, Masarykova č. 10
osvedčenie o prvej úradnej skúške vydané oprávnenou organizáciou ( napr. Technická
inšpekcia SR, TŰV SüD ap.)
stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Košice

-

stanovisko k projektu stavby a projekt PO od OR hasičského a záchranného zboru Košice okolie,

-

