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                    Tlačivo  mestskej  časti    B r a t i s l a v a  –  K a r l o v a   V e s

Meno žiadateľa ......................................................................, tel. číslo .....................
ulica ..................................................................... Bratislava, PSČ .............................


Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
						Námestie sv. Františka č. 8
						842 62 Bratislava 4


						V ...................................... dňa .....................

Vec:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 17 vyhlášky  č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

A/        meno (názov) a adresa navrhovateľa: ...............................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................tel.:..............................
B/	označenie ( názov ) stavby:  ...............................................................................
.............................................................................................................................
miesto stavby ( obec, ulica ):  .............................................................................
.............................................................................................................................
C/        dátum a číslo stavebného povolenia: ................................................................
            dátum a číslo povolenia zmeny stavby pred dokončením:.................................
D/	predpokladaný termín dokončenia stavby - ........................................................
E/	termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby - ........
	.............................................................................................................................
F/	Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka:      ÁNO    -    NIE
	Ak áno, čas jej trvania - ......................................................................................
G/  	Iné údaje:
	rozpočtový náklad stavby:.........................................................................

meno a adresa projektanta:......................................................................
meno a adresa odborného stavebného dozora stavby:............................
meno a adresa zhotoviteľa stavby: ..........................................................

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.

Týmto udeľujem súhlas v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, s tým aby boli osobné údaje v poskytnutom rozsahu použité na evidenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas  je možné kedykoľvek písomne odvolať.


                                                                                     ...................................................
   			     		                                    meno a podpis  navrhovateľa 	    							       (štatutárneho zástupcu)
							                       odtlačok pečiatky 




Prílohy:
opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
geometrický plán zamerania stavby u novostavieb alebo v prípade, že sa zmenilo vonkajšie ohraničenie stavby
fotokópia stavebného povolenia, resp. povolenia zmeny stavby pred dokončením
predpísané rozhodnutia a stanoviská, projekt skutočného vyhotovenia a ostatné doklady, revízie a certifikáty  - predkladajú sa na miestnom zisťovaní  
	Správny poplatok: viď dokument o správnych poplatkoch platný od 01.10.2012

Poznámka:
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov, potrebných k vydaniu rozhodnutia!



