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Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tárgy: Javaslat használatbavételi engedély kiadására

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
Javaslat használatbavételi engedély kiadására

Meno (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa: A kezdeményező neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Označenie a miesto stavby, pre ktoré navrhovateľ 
navrhuje vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Pre stavbu stavebné povolenia vydal: (uviesť správny or-
gán)

Stavba Az építmény

nebude užívaná ako prevádzkareň.    |    mint üzemegység nem lesz használva.
bude užívaná ako prevádzkareň.    |    mint üzemegység lesz használva. 

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ (STAVEBNÍK):

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ (ÉPÍTKEZŐ):

Az építmény megnevezése és helye, melyre a kezdemé-
nyező használatbavételi engedély kiadását kezdeményezi:

Az építményre az építkezési engedélyt kiadta: (feltüntetni 
a közigazgatási hatóságot)

pod číslom: szám alatt

dňa: napon

Na komplexné vyskúšanie A komplex próbaüzemelést folyamatos beüzemelés

nebude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka.    |    nem fogja követni. 
bude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka.    |    fogja követni. 

Stavba bude odovzdaná a prevzatá do: Az építmény átadásra és átvételre kerül

Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby 
bude dokončená do:

Az építési terület kiürítésére és az építkezés környékének 
rendbetételére 

-ig.

-ig sor kerül.

Skúšobná prevádzka bude trvať A beüzemelés

-ig fog tartani.do

-tól/tőlod
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Názov a adresa budúceho používateľa: 
(ak je v čase začatia konania známy)

A leendő használó megnevezése és címe: 
(ha az eljárás megkezdésekor ismert)

-án/én-ban/ben,  dňaV

Podpis navrhovateľa, u právnických osôb odtlačok pečiatky, 
meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

A kérvényező aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző 
lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:

Mellékletek: 
a Tt. 453/2000. sz. rendeletének 17. §-a 2. bek. és 18. §-a sze-
rint pl.:

Prílohy: 
podľa § 17 ods. 2 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z. napr.: 
 

Prehľad predpísaných skúšok:
revízna správa NN rozvodov a NN káblovej prípojky-

Az előírt vizsgálatok áttekintése:
kisfeszültségű vezetékek és kisfeszültségi vezetékcsat-
lakozók revíziós jelentése

-
2.2.

Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územné-
ho rozhodnutia a stavebného povolenia

Az elvi építési engedélytől és az építési engedélytől való, 
végrehajtott eltérések leírása és indoklása

1.1.

- revízna správa plynoinštalácie a plynovodnej prípojky a gázszerelvények és gázcsatlakozók revíziós jelentése
- revízna správa bleskovodu - a villámhárító revíziós jelentése
- revízna správa komínového telesa a kéménybetét revíziós jelentése
- tlaková skúška plynu gáznyomás-próba
- tlaková skúška ústredného kúrenia központifűtés-nyomáspróba
- tlaková skúška vnútorného plynovodu a belső vízvezeték-rendszer nyomáspróbája
- tesniaca skúška vnútornej kanalizácie a belső csatornahálózat tömítési próbája
- test nepriepustnosti žumpy az emésztőgödör szigetelésének tesztje
- doklad o vhodnom spôsobe likvidácie obsahu žumpy - bizonylat az emésztőgödör tartalmának megfelelő 

megsemmisítési lehetőségéről
- protokol o vpustení plynu jegyzőkönyv a gáz bevezetéséről
- povolenia na studňu a odber pozemných vôd kútlétesítési és talajvíz-vételezési engedély
- povolenia vjazdu z miestnej komunikácie behajtási engedély a helyi úthálózatról
- rozbor pitnej vody ivóvíz-elemzés
- zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní splaškových 

vôd do verejnej kanalizácie
ivóvíz-vételezési engedély és csapadékvíz-elvezetési 
engedély a helyi csatornahálózatba

3. 
 

Geometrický plán zamerania novostavby podľa predpisov 
o katastri nehnuteľností

3. 
 

Az új építmény geometriai tervrajza az ingatlankataszteri 
előírások szerint

4. 
 

Súpis uskutočnených drobných zmien voči PD overenej v 
stavebnom konaní

4. 
 

A végrehajtott kisebb változtatások jegyzéke a hiteles 
tervdokumentációhoz képest

5. Správa o realizácii stavby 5. Az építkezés kivitelezéséről szóló jelentés

6. Fotokópia právoplatného stavebného povolenia 6. A jogerős építési engedély fénymásolata

7. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní 7. Az építési eljárás során hitelesített tervdokumentáció

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

8. Doklad o uložení stavebného odpadu počas výstavby (po-
pis využitia - stavbyvedúci)

8. Bizonylat az építési hulladék elhelyezéséről az építkezés 
kivitelezése során (a felhasználás leírása - építésvezető)

9. Doklad o zakúpení nádoby na komunálny odpad 9. Bizonylat a szemeteskuka megvásárlásáról

10. Doklad o použití protiradónovej izolácie a SIKKATONu 
B (popis využitia - stavbyvedúci)

10. Bizonylat a földsugárzás elleni szigetelésről és a SIKKA-
TON B használatának leírása - építésvezető

11. Energetický certifikát stavby 11. Az építmény energiagazdaságossági tanúsítványa
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Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Javaslat használatbavételi engedély kiadására
Meno (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa:
A kezdeményező neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):
Označenie a miesto stavby, pre ktoré navrhovateľ navrhuje vydanie kolaudačného rozhodnutia:
Pre stavbu stavebné povolenia vydal: (uviesť správny or-gán)
Stavba
Az építmény
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ (STAVEBNÍK):
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ (ÉPÍTKEZŐ):
Az építmény megnevezése és helye, melyre a kezdemé-nyező használatbavételi engedély kiadását kezdeményezi:
Az építményre az építkezési engedélyt kiadta: (feltüntetni a közigazgatási hatóságot)
pod číslom:
szám alatt
dňa:
napon
Na komplexné vyskúšanie
A komplex próbaüzemelést folyamatos beüzemelés
Stavba bude odovzdaná a prevzatá do:
Az építmény átadásra és átvételre kerül
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do:
Az építési terület kiürítésére és az építkezés környékének rendbetételére 
-ig.
-ig sor kerül.
Skúšobná prevádzka bude trvať
A beüzemelés
-ig fog tartani.
do
-tól/től
od
Názov a adresa budúceho používateľa:
(ak je v čase začatia konania známy)
A leendő használó megnevezése és címe:
(ha az eljárás megkezdésekor ismert)
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis navrhovateľa, u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
A kérvényező aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
Mellékletek:
a Tt. 453/2000. sz. rendeletének 17. §-a 2. bek. és 18. §-a sze-rint pl.:
Prílohy:
podľa § 17 ods. 2 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z. napr.:
 
Prehľad predpísaných skúšok:
revízna správa NN rozvodov a NN káblovej prípojky
-
Az előírt vizsgálatok áttekintése:
kisfeszültségű vezetékek és kisfeszültségi vezetékcsat-lakozók revíziós jelentése
-
2.
2.
Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územné-ho rozhodnutia a stavebného povolenia
Az elvi építési engedélytől és az építési engedélytől való, végrehajtott eltérések leírása és indoklása
1.
1.
-
revízna správa plynoinštalácie a plynovodnej prípojky
a gázszerelvények és gázcsatlakozók revíziós jelentése
-
revízna správa bleskovodu
-
a villámhárító revíziós jelentése
-
revízna správa komínového telesa
a kéménybetét revíziós jelentése
-
tlaková skúška plynu
gáznyomás-próba
-
tlaková skúška ústredného kúrenia
központifűtés-nyomáspróba
-
tlaková skúška vnútorného plynovodu
a belső vízvezeték-rendszer nyomáspróbája
-
tesniaca skúška vnútornej kanalizácie
a belső csatornahálózat tömítési próbája
-
test nepriepustnosti žumpy
az emésztőgödör szigetelésének tesztje
-
doklad o vhodnom spôsobe likvidácie obsahu žumpy
-
bizonylat az emésztőgödör tartalmának megfelelő megsemmisítési lehetőségéről
-
protokol o vpustení plynu
jegyzőkönyv a gáz bevezetéséről
-
povolenia na studňu a odber pozemných vôd
kútlétesítési és talajvíz-vételezési engedély
-
povolenia vjazdu z miestnej komunikácie
behajtási engedély a helyi úthálózatról
-
rozbor pitnej vody
ivóvíz-elemzés
-
zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd do verejnej kanalizácie
ivóvíz-vételezési engedély és csapadékvíz-elvezetési engedély a helyi csatornahálózatba
3.
 
Geometrický plán zamerania novostavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností
3.
 
Az új építmény geometriai tervrajza az ingatlankataszteri előírások szerint
4.
 
Súpis uskutočnených drobných zmien voči PD overenej v stavebnom konaní
4.
 
A végrehajtott kisebb változtatások jegyzéke a hiteles tervdokumentációhoz képest
5.
Správa o realizácii stavby
5.
Az építkezés kivitelezéséről szóló jelentés
6.
Fotokópia právoplatného stavebného povolenia
6.
A jogerős építési engedély fénymásolata
7.
Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
7.
Az építési eljárás során hitelesített tervdokumentáció
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Doklad o uložení stavebného odpadu počas výstavby (po-pis využitia - stavbyvedúci)
8.
Bizonylat az építési hulladék elhelyezéséről az építkezés kivitelezése során (a felhasználás leírása - építésvezető)
9.
Doklad o zakúpení nádoby na komunálny odpad
9.
Bizonylat a szemeteskuka megvásárlásáról
10.
Doklad o použití protiradónovej izolácie a SIKKATONu B (popis využitia - stavbyvedúci)
10.
Bizonylat a földsugárzás elleni szigetelésről és a SIKKA-TON B használatának leírása - építésvezető
11.
Energetický certifikát stavby
11.
Az építmény energiagazdaságossági tanúsítványa
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