
                      OBEC Nová Bystrica  

Nová Bystrica č. 657, 023 05  Nová Bystrica 

 

Vec:  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

(podľa § 79  zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 17  a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z. z) 

Stavebník: 

  Meno a priezvisko, názov: 

 

  Adresa, sídlo:  

 

  Telefón:       E-mail: 

 

V zastúpení: 

  Adresa, sídlo:  

 

Označenie stavby:  

   Obec:      katastrálne územie:      číslo parcely:  

 

Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (príp. zmena stavby pred dokončením):                 

     

 

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: 

 

Bude sa vykonávať skúšobná prevádzka – nie     x     áno:  čas jej trvania – 

 

Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia: 

 

Projektant stavby - meno a priezvisko, názov:  

 

   Adresa, sídlo:  

   Číslo osvedčenia: 

   Rozsah oprávnenia: 

 

 

 

 



                      OBEC Nová Bystrica  

Nová Bystrica č. 657, 023 05  Nová Bystrica 

 

Spôsob realizácie stavby:  

   * svojpomocne - Stavebný dozor (meno a priezvisko): 

 

                                Adresa, sídlo: 

          Číslo osvedčenia: 

             Rozsah oprávnenia: 

 

 

   * dodávateľsky – Zhotoviteľ (názov):  

                                 Sídlo:  

 

 

 

Zároveň týmto dávam súhlas Stavebnému úradu v obci Nová Bystrica v zmysle zákona         

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov          

pre účely spracovania mojich osobných údajov v tomto konaní. 

 

 

 

 

 

V Novej Bystrici dňa                                   ....................................................... 

      podpis navrhovateľa (stavebníka) 
(u právnických osôb odtlačok 

pečiatky, podpis štatutárneho 

zástupcu/oprávnenej osoby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      OBEC Nová Bystrica  
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Prílohy k návrhu: 

1) kópia právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o zmene 

stavby pred jej dokončením, 

2) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej 

vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania, 

3) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri 

povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, 

4) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania 

stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v 

projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak 

konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním, 

5) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v 

podmienkach stavebného povolenia 

6) list vlastníctva v prípade ak bola nejaká zmena od vydania stavebného povolenia, 
7) písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú 

alebo právnickú osobu, 

8) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a 

kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a 

zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach 

technického vybavenia ešte pred zakrytím, 

9) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností;
 
tento doklad sa nedoplní, 

ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,  

10) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas 

úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie, 

11) stavebný denník, 

12) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy, 
13) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklady o splnení základných 

požiadaviek na stavby: 

14) doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

15) správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov  

 

Poznámka : Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov,  

potrebných k vydaniu rozhodnutia napr. doklad o splnení základných požiadaviek na 

stavby. 
 


