Obecný úrad
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov.
I. Navrhovateľ
Meno, priezvisko /názov právnickej osoby/:...............................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresa /sídlo právnickej osoby/ vlastníka stavby:......................................................................
.....................................................................................................................................................

II. Označenie a miesto stavby
/uvedie sa označenie podľa stavebného povolenia/:....................................................................
.....................................................................................................................................................
Kat. územie:	číslo parcely:...........................................

Dátum a číslo stavebného povolenia, alebo povolenia zmeny stavby pred dokončením
Číslo stavebného povolenia: .................................................vydané dňa:...................................
zmena dňa:	....................

Predpokladaný termín dokončenia stavby
/uvedie sa predpokladaný dátum dokončenia resp. časový
úsek/:	:	:....	:...............................

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby
......................................................................................................................................................
VI. Projektant stavby :
Meno priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ projektanta

VII. Spôsob realizácie stavby:
* svojpomocne - Stavebný dozor (meno a priezvisko , bydlisko:):
......................................................................................................................................................
* dodávateľsky - Zhotoviteľ (názov, sídlo: ):
......................................................................................................................................................












V............................................dňa: .............................	...............................................................
Podpisy všetkých žiadateľov







Prílohy:
1.	Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
2.	Geometrický plán zamerania novostavby 
	Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 	správy:

a/ revízna správa k elektroinštalácii
b/ revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia; 
c/revízna správa k bleskozvodu; 
d/osvedčenie o nezávadnosti komínu; 
e/atest nepriepustnosti žumpy;
f/zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd; 
g/ stanovisko hasičského a záchranného zboru.
	Certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov.
	Doklad o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie stavby.
	Kópia stavebného povolenia.
	Energetická certifikácia budov 
	Súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia 
	Správny poplatok

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a)	na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom......................................................................................................35 eur
2. bytový dom.......................................................................................................120 eur
b)	na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2	50 eur
c)	na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu	25 eur
2. bytových domov	50 eur
d)	na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami	20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ......20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská	20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady....... 20 eur
e)	na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami	30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť	30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka...... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská	30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady	30 eur
f)	na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)	20 eur
g)	na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane	60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane	120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane	 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane	400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane	 530 eur
nad 10 000 000 eur	 660 eur





