Meno a priezvisko / názov : ................................................................................................................................
Adresa / sídlo : ......................................................................................................... IČO : .................................
Telefón : ................................................................ E-mail : .................................................................................

Mesto Handlová
Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Nám. baníkov 7
972 51 Handlová
tel.:
fax:

046 / 519 25 13
046 / 542 56 14

VEC : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (pozemné komunikácie)
I.

Názov stavby : ........................................................................................................................................

II.

Úradne vydané stavebné povolenie :
Číslo spisu : ................................................................... zo dňa ..............................................................

III.

Predpokladaný termín ukončenia stavby : ...........................................................................................

IV.

Vyprázdnenie staveniska a úprava okolia stavby v termíne do : .......................................................

V.

Užívateľ stavby (ak je v čase začatia konania známy) :
...................................................................................................................................................................

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracované na
účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v
žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje budú
archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dátum : ...................................

....................................................
(podpis žiadateľa, pečiatka)

Prílohy k žiadosti :


opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,



prehľad predpísaných skúšok,



potvrdenie stavebníka (investora) o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa (zhotoviteľa) pri
stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení
súborného spracovania dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby,



geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností: tieto doklady
netreba pripojiť v prípade, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri
drobných stavbách,



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),



ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo ich stavebný úrad vyžiadal.

