
iesto pre podaciu pečiatku 

Stavebný úrad: 	Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

Návrh na kolaudáciu stavby podl'a § 79 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších noviel a vydanie kolaudačného rozhodnutia 
I. Navrhovateľ: 

SKALA TOPINVEST, spol. s r.o. 
Meno a priezvisko: 	Nám. miem 20, 908 51 Holíč  
Adresa, tel.: 	 IČO: 34117911 IČDPH:Sk2021082459 

Meno a priezvisko: 	 -1 -  
Adresa, tel.: 	0903 /22 ogcl 

II. Označenie a miesto stavby: 	.D0#7`1  PČ-2/4.,(2 -  /-10Č-0-7-#  .5  O. 10. iĺVA-/ x4g )2.4 ,,z.-.),Ď  Á  
Obec: Pt-2//č,' 	 ulica: 

, 	 )-(9 ?2 24 Katastr. územie: 	 parcelné čislo: 2Ľ_),ĺs-7 	/.3-2 /12 2;• 
Názov stavby podl'a stavebného povolenia: 	1t2 	k/rp?  

, 
Stavebné povolenie vydql stavebný úrad: 	7‘: 2  ĺÝ<' 	

Pet 	N Dr 

131-5?#):5-  2  išďA9ĺÓ  dňa: 25:Y71  2-<3/4  

Projektant (rneno, adresa): //f/Ĺ,'; iĺ/féM:1- 	 Y- 

Stavebný dozor / dodávatel' stavby:  //(4,' /7Ýť.Ý4 	 /ĺč.72'; •-(A-"W- 

III, 	Predpokladaný termín dokončenia stavby: 	Ľ  2.0 2.42 

IV. Súpis uskutočnených drobných zmien stavby od stavebného povolenia a overenej 
dokumentácie: 

V. Na ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním doložiť  doklady: 
- protokol o vytýčení stavby (novostavby), 
- geometrický plán na zameranie novostavby, prístavby, 
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (osvedčenie o stave komínov, revízne 

správy elektro - prípojky a vnútornej inštalácie, bleskozvodu, plynoinštalácie, zápis 
o vykonaní skúšky tesnosti rozvodov vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, osvedčenie 
o vzduchotechnike, tlakových nádob, výt'ahov, požiarnych dvier a pod.), 

- stavebné povoleníe (originál) a projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, 
- energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, 
- súpis zmíen a odchýlok od overenej projektovej dokumentácie (PD), príp. PD zmien 2x, 
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a o odstránení vád (v prípade dodávatel'ského spôsobu 

uskutočnenia stavby) 

y 47‘742 
VI. rozpočtový náklad stavby: 	 -81( 

v  /7Ĺ-2, 
	  dňa 	  

SKALA TOPINVESZ spol. s r.o. 
fgánknlieru  20; 908 5rHolĺč  podpis navrhovaffi&3411791/ IČ  DPH:S1C2021082459 - 1 - 

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 

v~pĺgiahWudáu sa prikladá: kopia stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou.,14 
Spravny poplatok v sume: 	 

Pečiatka a podpis: 

90214 PEZINOK 
;a'llernsi'čsnjé Ýn át2nr,a  d7 	

ufiradený dňa: 	  

1 L) pod pis pokladnika Mstĺ: 	 
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