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Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 ods. 2 zák. č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov / stavebný zákon / a § 17  vyhl. č. 453/2000 Z.z. , 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

1. Navrhovateľ/ meno a priezvisko,  pri právnickej osobe  názov firmy a IČO /  

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

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

2. Adresa bydliska, sídlo firmy  

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

predkladá návrh na kolaudáciu stavby: /názov stavby podľa stavebného povolenia / 

 

....................................................................................................... ktorá bola povolená rozhodnutím 

/koho / ................................................. pod číslom .................................. zo dňa 

........................................................, na pozemkoch parc.č. .............................. kat.územia 

...................................../uviesť nové parc.č., ak bol vyhotovený GP skutočného zamerania stavby / 

 

3. Predpokladaný termín dokončenia stavby 

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

 

4. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby  

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

 

5. Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania  

 

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

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

6. Názov firmy, meno a adresa budúceho užívateľa stavby  

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

Stavba bude – nebude užívaná ako prevádzkareň /výrobná prevádzka, obchod, služby a pod. /  

 

 

V Novej Dubnici, dňa:............................. 

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

podpis/y/ navrhovateľa / ov /, pri právnickej osobe   

podpis, meno , funkcia a razítko  
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Prílohy : /podľa druhu stavby a upresnenia stavebného úradu/     

1. V prípade, že stavba nebola povoľovaná Stavebným úradom Nová Dubnica ale iným stavebným 

úradom je potrebné doložiť právoplatné stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu a projektovú 

dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní   

2. Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby /nie je potrebný ak nedošlo ku zmene 

vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby /   

3. Popis a zdôvodnenie odchýlok od schváleného projektu /uviesť v prílohe návrhu/    

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní – revízne správy elektro, plynoinštalácie, 

bleskozvodov, vodovod, kanalizácia, ÚK a pod .     

5. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Považská Bystrica /u stavieb 

právnických osôb a stavieb občanov na podnikanie /  

6. Ak návrh podáva budúci užívateľ – písomná dohoda s vlastníkom stavby o užívaní stavby 

7. Doklad o výške rozpočtových nákladov stavby 

8. Energetický certifikát  v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 

v znení neskorších predpisov 

9. V prípade, že stavba bola uskutočňovaná dodávateľsky doložiť Zápis o odovzdaní a prevzatí 

stavby, s dokladom o odstránení prípadných vád a nedorobkov  

10. Správa o výsledku komplexného vyskúšania  prevádzky ak bola uskutočnená 

11. Doklad o spôsobe zabezpečenia zneškodnenia resp. využitia odpadov vzniknutých pri realizácii 

stavby   

12. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a Ďalšie doklady určené v podmienkach 

stavebného povolenia 

13. Stavebný denník  

14. Ďalšie doklady, ktoré si vyžiadal stavebný úrad  

 

 

Správny poplatok vyrubený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov vo 

výške  ..................€, zaplatený ........................................., dňa ................................... 
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