
Navrhovateľ................................................................................................................................... 

 

Bydlisko ........................................................................................................................................  

 

tel. ...............................................                               e-mail........................................................ 

 

   

Obec ..............................................         

 

 

 

 

VEC: Návrh na kolaudáciu stavby 

 

 Dolepodpísaní navrhovateľ týmto žiadam o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu:....................................................................................................................................................  

na pozemku parcela č..................................../uvádzať podľa geometrického plánu/, v katastrálnom území  

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

Stavebné povolenie na stavbu vydal:................................................................................................. 

pod číslom.................................................dňa.............................. 

Projektant stavby/ meno a adresa:......................................................................................................... 

Stavebný dozor/ meno a adresa/resp. dodávateľ stavby/....................................................................... 

Iní účastníci prizvaní na konanie: ................................................................................ 

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

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

 

Povinné doplňujúce údaje ak sa jedná o rodinný, bytový dom alebo byt: 

Počet podlaží:   Počet izieb: 
 

Celková zastavaná plocha (v m2):  Počet bytov v BD: 
 

Celková úžitková plocha RD (v m2) /  
Celková podlahová plocha bytu:    

 
Obytná plocha RD / 
bytu (v m2): 

 

Typ konštrukcie stavby:* 1/ iná konštrukcia 2/ betónová konštrukcia 3/ oceľová konštrukcia 

*vyberte typ konštrukcie zo zoznamu 4/ spriahnutá oceľovo-
betónová konštrukcia 

5/ drevená konštrukcia 6/ murovaná konštrukcia 

 
7/ geotechnická 
konštrukcia 

8/ konštrukcia odolná proti 
zemetraseniu 

9/ hliníková konštrukcia 

 
Dole podpísaná/podpísaný  ............................................. 

- udeľujem týmto súhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením  a uchovávaním mojich osobných údajov 

(uvedených v žiadosti o kolaudáciu) v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, email, telefónny kontakt,. Poskytnuté údaje 

môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti o kolaudáciu pre Stavebný úrad – príslušná obec, v súlade 

s Nariadením GDPR. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy 

a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej 

osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je 

nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie 

o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne 

odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 

 

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

           podpis žiadateľa 

 

správny poplatok vo výške ..............., - € 

zaplatený dňa ........................................ 

príjmový doklad č. ................................. 



Doklady: 

 zápis o odovzdaní a prevzatí stavby v prípade realizácie stavby dodávateľským spôsobom 

 správa o revízii elektrického zariadenia – 1x el. prípojka a 1x vnútorný rozvod / max 5 ročná/ 

 správa o revízii bleskozvodu / max 5 ročná/ 

 osvedčenie o stave komínov / max 1 rok staré/ 

 revízia plynoinštalácie vrátane tlakovej skúšky / max 3 roky stará/ 

 správa o vykonaní revízií vzduchotechnického, rekuperačného zariadenia 

 doklady o odkanalizovaní stavby (fotokópia zmluvy VVS a.s. Michalovce) resp. o vykonaní skúšky vodo-

nepriepustnosti žumpy ( atest žumpy o vykonaní skúšky vodonepriepustnosti ); kolaudačné rozhodnutie 

na ČOV; 

 potvrdenie o napojení na verejný vodovovod ( fotokópia zmluvy VVS a.s. Michalovce) resp. vlastnú 

studňu (čest. prehl + hygienický rozbor vody) 

  autorizačne a úradne overený geometrický plán na porealizačné zameranie stavby vrátane adresného 

bodu ( upozorniť geodeta) 

 energetický certifikát objektu vypracovaný odborne spôsobilou osobou ( stavba povolená po 1.1.2016 

musí byť v energetickej triede min. A1) 

 súhlas obce (OÚ MI, ovzdušie) na prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 vyjadrenie OÚ Michalovce, odb. ŽP z hľadiska odpadového hospodárstva ( Nám. Slobody 1, 

Michalovce) – doklad o uložení odpadu na povolenú skládku 

 stavebné povolenie / fotokópia/ 

 schválená projektová dokumentácia stavby, pripravená na stavbe k nahliadnutiu, so zakreslenými 

zmenami skutočného realizovania stavby + zdôvodnenie zmien a odchýlok od schválenej projektovej 

dokumentácie 

 správny poplatok ........................../platí sa v hotovosti pri podaní návrhu na príslušnom obecnom úrade/ 

 doklady určené v podmienkach stavebného povolenia 

 stavebný denník 

 ďalšie doklady a vyjadrenia:........................................................................................................................ 

 

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

. 

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

 

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

. 

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

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Požadované doklady sú uvádzané vo všeobecnosti, ich rozsah je potrebné upraviť primerane  podľa 

pomerov v území,  povahy a rozsahu stavby.  

 

V prípade investičnej stavby doplniť doklady:  

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovce, Sama Chalúpku 

5, Michalovce 

- vyjadrenia Okresný úrad Michalovce, Nám. Slobody 1, Michalovce 

      / ochrana vôd, odpadové hospodárstvo a ochrana prírody a krajiny/  

- vyjadrenie Inšpektorátu práce Košice, Masarykova č. 10 

- osvedčenie o prvej úradnej skúške vydané  oprávnenou organizáciou ( napr. Technická 

inšpekcia SR, TŰV ap.) 

- záväzné stanovisko OR HaZZ  Michalovce, Fraňa Kráľa 21, Michalovce 


