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

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

(meno, priezvisko a adresa, dátum narodenia, alebo názov, sídlo, IČO stavebníka, telefón) 

 

 

                                                                                                    Obec Slatinské Lazy 

                                                                                                            962 25 Slatinské Lazy 111 

                                                                                                                   Spoločný stavebný úrad Vígľaš 

 

                                                                                                                    dňa .............................................. 

 

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

Navrhujem, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu:................................................................. 

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

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

(označenie a miesto stavby) 

pre ktorú .......................................................................................................................................................... 

(názov správneho orgánu) 

vydal stavebné povolenie pod č.j. ........................................................dňa..................................................... 

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

Predpokladaný termín dokončenia stavby: .................................................................................................... 

Súpis ukončených drobných zmien od stavebného povolenia a overenej projektovej 

dokumentácie: 

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

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

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

Užívanie stavby:   a) trvalé 

                               b) skúšobná prevádzka (uviesť čas jej trvania): ............................................................. 

Názov a adresa budúceho užívateľa .............................................................................................................. 

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

........................................................................................................................ (ak je v čase konania známy) 

 

 

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

                                                                                          Podpis stavebníka, meno priezvisko a funkcia 

                                                                                          osoby oprávnenej konať za právnickú osobu 

                                                                                                           (otlačok pečiatky, podpis) 

 



 

 

K návrhu na vydanie kolaudačného konania sa podľa potreby priloží: 

1. Prehľad predpísaných skúšok (napr.: elektroinštalácie, hromozvodov, skúška nezávadnosti 

komínov, vodoinštalácie a kanalizácie v prípade, ak je uskutočnená dodávateľsky; výťahov, 

plynoinštalácie, el. NN prípojky; 

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, či podzemných sietiach technického vybavenia ešte pred zakrytím; 

3. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo 

k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby; 

4. Ďalšie doklady, pokial sú predpísané osobitnými predpismi, alebo si ich stavebný úrad vyžiada 

(stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zvolen, Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru, stanovisko IP Banská Bystrica, Obvodného úradu životného 

prostredia......) 

5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy; 

6. Rozhodnutie o vydaní súhlasu na uvedenie stavby - zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky 

(obec, mesto, obvodný úrad životného prostredia); 

7. Doklady o naložení s odpadom vzniknutým počas výstavby; 

8. Kópia stavebného povolenia; 

9. Doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných 

stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení 

10. Správny poplatok v zmysle zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch   
v znení neskorších predpisov. 
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

• rodinný dom ....................................................... 35 € 
• bytový dom ........................................................120 € 

 

11. Doklad o energetickej certifikácii  budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

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

potrebných k vydaniu rozhodnutia! 

 


