OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, STAVEBNÝ ÚRAD, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV
Tel: 053/4699158 email: maria.marcisakova@spissky-hrhov.dcom.sk

Doba vybavenia

Počet príloh

Poplatok

30 – 60 Dní

5

Podľa 145/1995 Z.z

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Stavebník
Meno a priezvisko
/názov právnickej osoby/
Adresa
/sídlo/
IČO

Stavba
Názov stavby
Účel stavby 1
Bytové domy
2
Miesto stavby
Druh stavby 3
Rodinný dom
Parcelné číslo
Úrad ktorý vydal stavebné
rozhodnite
Číslo stavebného
rozhodnutia
Dátum stavebného
rozhodnutia
Predpokladaný rozpočet
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Obytná plocha
Termín ukončenia stavby

EUR
m2
m2
m2

Účastníci konania
Vlastníci susedných
nehnuteľností
/ meno, adresa /
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V....................................................... dňa.................................

..............................................
Podpis žiadateľa

K žiadosti prikladám tieto doklady
1.
2.
3.
4.
5.

Projektová dokumentácia overená stavebným úradom
Kopia právoplatného stavebného povolenia
Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z (Platí sa v hotovosti na obecnom
úrade alebo prevodom na účet)
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov obce
Stanoviská účastníkov konania (iba ak nastali zmeny stavby oproti stavebnému konaniu)

Vysvetlivky
1.

2.
3.

Najčastejší účel stavby:
• Rodinný dom
• Bytový dom
• Garáž
• Ostatné budovy na bývanie
• Celý zoznam: zákon 50/1976 Z.z. § 43a,b
Adresa stavby, alebo parcelné číslo:
Najčastejšie druhy stavby:
• Samostatne stojaca garáž
• Rodinný dom
• Celý zoznam: vyhláška 461/2009 Z.z. Príloha č.7

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

Žiadosť sa podáva v zmysle ustanovenia /§ 79 - § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
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