Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník

Vec
Žiadosť na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,
ktorých úplné znenie je dané zák. č. 109/1998 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákona
č. 416/2001 Z. z.

Navrhovateľ:
Označenie a miesto stavby – časti stavby: Názov stavby podľa stavebného povolenia

Stavebné povolenie vydané (kým)
pod číslom:
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do:
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do konca:
Na komplexné vyskúšanie bude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať do
vydania kolaudačného rozhodnutia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.

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

..........................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
- kópia stavebného povolenia
- kópia rozhodnutia o predĺžení lehoty výstavby
- kópia rozhodnutia zmeny stavby pred jej dokončením
- projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní
- výkresy skutočného vyhotovenia stavby 2x - časť architektúra (výkres situácie +
pôdorysy + pohľady)

-

-

-

porealizačný geometrický plán (ten sa nedoloží, ak išlo o zmenu dokončenej stavby,
pri ktorej nedošlo k zmene pôdorysných rozmerov stavby, napr. pri nadstavbe
jestvujúcej stavby)
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, ak bola realizovaná dodávateľsky
doklad o vytýčení stavby
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok: a) osvedčenie o stave komínov, b) správa
o revízii elektrického zariadenia, c) osvedčenie o odbornom technickom preskúšaní
domového plynovodu vodoinštalácie, kanalizácie, inštalácie UK, bleskozvodu
doklad o likvidácii odpadu
rozhodnutia, súhlasy, posúdenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy,
(napr. súhlas na uvedenie malého zdroja znečisťovania do prevádzky)

Pozn.: rozsah náležitostí a dokladov je uvedený len orientačne, ich presný rozsah vyplynie zo
špecifických podmienok stavby.

