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       Obec 

 

 

 

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

 

 

Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 a § 80 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Meno, priezvisko a adresa stavebníka (názov a sídlo právnickej osoby): ................................... 

....................................................................................................................................................... 

Tel. kontakt: ................................................... E-mail: ................................................................ 

 

Názov stavby podľa stavebného povolenia: ................................................................................. 

 

Umiestnenie stavby: pozemok parc. č.: ............................druh (kultúra)..................................... 

katastrálne územie: .......................................... obec: .................................................................. 

 

Územné rozhodnutie pod č. j.: ..................................................................................................... 

zo dňa: ................................ vydal správny orgán: ...................................................................... 

Stavebné povolenie pod č. j.: ....................................................................................................... 

zo dňa: ................................ vydal správny orgán: ...................................................................... 

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením pod č. j.: ....................................................... 

zo dňa: ................................ vydal správny orgán: ...................................................................... 

 

Predpokladaný termín ukončenia stavby: .................................................................................... 

 

Oproti schválenému projektu boli uskutočnené tieto zmeny: ...................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................          

            podpis stavebníka  
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Prílohy:  

1. Územné rozhodnutie (ak bolo vydané), stavebné povolenie, rozhodnutie o zmene stavby  

pred jej dokončením (ak bolo vydané). 

2. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní. 

3. Revízna správa (elektrika: prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia, bleskozvod; plyn: 

skúška plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške, protokol o napustení plynu). 

4. Osvedčenie o stave komínov. 

5. Súhlas obce na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia. 

6. Rozhodnutie obce o užívaní stavby studne.  

7. Potvrdenie stavebného dozoru o nepriepustnosti žumpy.  

8. Stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. k napojeniu kanalizácie, vody, resp. 

kolaudačné rozhodnutie na ČOV. 

9. Geometrický plán skutkového stavu stavby. 

10. Certifikáty, vyhlásenia o zhode. 

11. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, resp. prehlásenie stavebného dozoru o realizácii 

stavby v zmysle overenej projektovej dokumentácie. 

12. Energetický certifikát stavby. 

13. Zápis o tlakových skúškach (rozvody vody, kanalizácie, ústredného kúrenia). 

14. Osvedčenie požiarnej konštrukcie (stavebný dozor, zhotoviteľ). 

15. Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti životného prostredia, štátna 

správa odpadového hospodárstva. 

16. Stavebný denník, resp. jednoduchý záznam z realizácie stavby. 

17. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Poznámka:  

1. Poplatok sa vyberie za každý objekt.  Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy 

stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia 

stavebného úradu. Po preskúmaní predložených dokladov môžu podľa povahy veci vyplynúť 

požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 


