
Mesto Stará Turá
Mestský úrad
odd. výstavby a územ. plánovania
SNP č.1/2
916 01 Stará Turá

NÁVRH  NA  VYDANIE  KOLAUDAČNÉHO  ROZHODNUTIA
podľa § 79 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č.453/2000, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Navrhovatelia (stavebník alebo užívateľ stavby - meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska ):...................

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

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

navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „...................................................................

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

....................................“.. Náklady na stavbu: .............................................................................

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

č.j.:...................................................................................................... zo dňa ..............................

č.j.:...................................................................................................... zo dňa ..............................

Stavba bola ukončená a prevzatá do ........................... Stavba bude užívaná ako:....................... 

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

Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky sa navrhuje jej skúšobná prevádzka, ktorá bude 

trvať od: ....................................do: ....................................

Zariadenie staveniska bude odstránené do: .............................................., úprava okolia stavby 

bude dokončená do: 

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

Vyjadrenie stavebníka 
- o poskytnutí údajov z tohto návrhu podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to tretím osobám (mimo 
účastníkov stavebného  konania) nasledovne:
- súhlasím  - nesúhlasím  s poskytnutím informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 
Nehodiace prečiarknite.

V ................................  dňa: ...........................  
                                                                                                   ..............................................................                                                                  
                                                                                                                                 podpis navrhovateľa, pečiatka



Prílohy k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
1. Správny poplatok, uhradený do pokladne mesta.
2. Popis a zdôvodnenie uskutočnenia odchyliek od územného a stavebného povolenia.
3. Doklad o vytýčení stavby.
4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, hromozvodov, 

vodoinštalácie, kanalizácie, nezávadnosť komínov, inštalácie ÚK – revízne správy).
5. Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok.
6. Doklad o odovzdaní a prevzatí stavby.
7. Doklad o odstránení závad a nedorobkov.
8. Záznam o výsledku kompexného vyškúšania a skúšobnej prevádzky.
9. Dokumentácia  stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.
10. Geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri 

nehnuteľností.
11. Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad 

vyžiadal napr. údaje o produkcii odpadov z budúcej prevádzky, zatriedenie odpadov 
podľa katalógu  a kategorizácie odpadov, spôsob zneškodňovania, zúžitkovania a 
odstránenia jednotlivých odpadových látok (prípadne, že budú zneškodňované inou 
organizáciou – predložiť právoplatnú zmluvu o odbere).

12. Osvedčenie o stave nových komínov.


