
Stavebný úrad: 	Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

Správny poplatok v sume: 	 

uhradený dňa: 	  

podpis pokladnika MsÚ: 	  

   

miesto pre podaciu pečiatku 

Návrh na kolaudáciu stavby podl'a § 79 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších noviel a vydanie kolaudačného rozhodnutía,  
1. 	Navrhovateľ: 	SKALA TOPINVEST, spoi. s r.o. rVi E" S 

Nám. rnieriť  '21), 908 51 Holič  Meno a priezvisko: 
;ČO: 3411791/ fčs. DPH:SK2021082459 Adresa, tel.: 

4 Došlo: 	0 1. 07. 2020 Meno a priezvisko: 
Adresa, tel.: 

cis1:705, -- 
IL 	Označenie a miesto stavby: 

Odbor: 

0 b e c: 	 ulica: 2"4"'"7-9 

Katastr, územie: 	 parcelné číslo: 274,3/?9, '73 

Názov stavby podl'a stavebného povolenia: 	. ... 

Stavebné povoleníe vydal stavebný úrad: 

pod. č 	,f»7,32491/0.-347--P-/211‘ 	dňa: 	c)ĺ,  

Projektant (meno, adresa): 

Stavebný dozor / dodávatel' stavby: 	?/fiĺť-Z. 2/.47-1,V,1"--) 7,-117Á,Ĺ-7//7»4---`( /1‘24,2-/ 4-1,24. .‘" 

111. 	Predpokladaný termín dokončenia stavby: 

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

V. Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 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, plynoinštaiácie, zápis 
o vykonaní skúšky tesnosti rozvodov vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, osvedčenie 
o vzduchotechnike, tiakových nádob, výťahov, požiarnych dvíer a pod.), 

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

uskutočnenia stavby) 

ť. S íiačJ. 
Nám. rr 

v  k27, -. ŕt. ,'-' ..  /..)  	dŕía   i  2-  2P 2‘') 	 IČO: 34117 	"021482A59 	 
podpis navrhovaťe'tov 

Potvrdenie o zaplatení správneho popiatku 

K návrhu na kolaudáciu sa prikladá: kópia stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou. 

Vyvesené dňa: 

EZ 

Ukl. zn.: 

VI. rozpočtový náklad stavby: 	
42,9 0 t7c2 

 
SMĹA-Ť8°,,  

'' 
_ 021*(;"1 elničné nám. 7 1.1 14 

PEZINO ť' 
Pečiatka a podpis: 
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