
       NÁVRH  NA  VYDANIE  KOLAUDAČNÉHO  ROZHODNUTIA 

 
                                
 

        Mestský úrad  

                                                                                       stavebné oddelenie  

                                                                                       ul. 1. mája 1255 

                                                                                        023 02 Krásno nad Kysucou 

 

 

V ..........................................  dňa ......................  Telefón ........................................... 
 
 

V E C: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
 podľa § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

 (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a podľa § 17 vyhlášky                    

 č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby, adresa, IČO): 

 

 

 

navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu  (názov a miesto stavby):   

 

 

 

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie pod č.: ...................................  dňa: .......................... 

 

Stavba je umiestnená na pozemkoch (parcelné čísla podľa katastra nehnuteľností): 

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

 

Do úplného ukončenia je potrebné previesť tieto stavebné práce:  

 

 

 

Oproti schválenému projektu boli urobené zmeny:  

 

 

 

 

 

Stavba bude (nebude) užívaná ako prevádzkareň. Na komplexné vyskúšanie bude (nebude) 

plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať od: ...................... do: .....................  

Názov a adresa budúceho užívateľa (ak je v čase začatia konania známy): 

 

 

 

 

 

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

                                                Podpis stavebníka, u právnických osôb odtlačok pečiatky 



Prílohy:  

 

1. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia a povolenia 

terénnych úprav. 

2. 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, terénnych úprav               

(§36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č.173/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii 

a kartografii), pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím. 

3. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti (§ 67 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z., o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)); tento doklad               

sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby. 

4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia  

dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal. 

 

 

(V zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 stavebného zákona dokončené terénne úpravy sa 

kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení). 
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