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Obecný úrad Hviezdoslavov 
Hviezdoslavov č.8 
930 41  HVIEZDOSLAVOV 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Podľa §§ 76, 77, 78 a 79 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 17 Vyhlášky 
453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, v znení neskorších predpisov 

 

Názov stavby 

názov stavby  
(podľa stavebného 
povolenia) 

 

 

Stavebník 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

Údaje o stavbe 

Druh 

stavby 

 

Členenie stavieb v §§ 43 a),43 b ), a 43 c) stavebného zákona 

Účel stavby  

 

Miesto 
stavby 

Ulica, par.č., časť obce  

 

Stavebné povolenie 

Názov správneho orgánu  
(uvedený v hlavičke územného 
rozhodnutia) 

 

pod číslom / ev.č.  Dňa:  Právoplatné dňa:  
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Zmena stavby pred dokončením 

Názov správneho orgánu  
(uvedený v hlavičke územného 
rozhodnutia) 

 

pod číslom / ev.č.  Dňa:  Právoplatné dňa:  

 

Odovzdanie stavby 

Stavba bude úplne ukončená a prevzatá do termínu:  

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

 

Skúšobná prevádzka a čas jej trvania:  

 

Opis a zdôvodnenie nepodstatných zmien oproti stavebnému povoleniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hviezdoslavov   dňa: ......................                                     ................................. 

                                                                                                       podpis stavebníka                              

 

  

. 
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 

(pečiatka a podpis) 
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Prílohy: 

 

1. List vlastníctva / nie starší ako 3 mes. / z internetu 

2. kópia katastr. mapy / nie staršej ako 3 mes. / z internetu 

3. právoplatné staveb.povolenie - kópia  

4. geometrický plán s vyznačeným zameraným adresným bodom 

5. projekt.dokumentácia so zakreslenými zmenami  

6. tlaková skúška plynovodu  

7. odborná skúška plynového zariadenia  

8. revízna správa elektroinštalácie  

9. správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu  

10. stavebný denník  

11. tlaková skúška vodovodu  

12. skúška tesnosti žumpy  

13. tlaková skúška ústredného kúrenia  

14. potvrdenie od kominára – certifikát 

15. rozbor pitnej vody (ak je stavba napojená na vlastnú studňu) 

16. Zmluva o pripojení na inžinierske siete:  

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., (ak je stavba napojená na vodovod a kanalizáciu) 

- Západoslovenská distribučná a.s., 

- SPP – distribúcia a.s., 

17. ak je ČOV: právopl.st.povolenie+právopl.kol.rozhodnutie  

18. energ. certif. budovy  

19. žiadosť o odber podzemných vôd (len ak zdrojom pitnej vody je vlastná studňa) 

20. žiadosť o povolenie na uvedenie malého zdr. Znečistenia 

21. potvrdenie o vývoze stavebného odpadu  

správny poplatok:  

- návrh na kolaudáciu 35,- Eur  

- žiadosť o malý zdroj znečistenia 5,- Eur  

- spevnené plochy (parkovné státie) 20,- Eur  

 

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti v aktuálnom čase všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, 

vyjadrenia, súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a rozsahu stavby. 

 


