
Meno a priezvisko (názov):   ................................................................................................................. 
Adresa (sídlo):                       ................................................................................................................. 
Telefón:    ...................................   e-mail:    ........................................   IČO:    .................................. 
 
 
        Obec Fiľakovské Kováče 
        Stavebný úrad 
        Fiľakovské Kováče 275 
        986 01  Fiľakovo 
 
 

Vo Fiľakovských Kováčoch, dňa    .................................. 
 
Vec: 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
a ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

a) Stavebník 
Meno, priezvisko (názov): ............................................................................................................. 
Adresa (sídlo):              ............................................................................................................. 
    ............................................................................................................. 

 

b) Stavba 
Názov stavby:    ................................................................................................................................. 
Miesto stavby:   ................................................................................................................................. 
Parcelné číslo:   ..................................................................................................................................  
Katastrálne územie: ........................................................................................................................... 

Číslo:  stavebného povolenia /  zmeny stavby pred jej dokončením: ...................................... 
Vydané (kým): ......................................................................      dňa: ............................................... 
Predpokladaný termín dokončenia stavby: ........................................................................................ 
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ...................................... 

Užívanie stavby:  trvalé   /    skúšobná prevádzka (čas jej trvania): ........................................ 
Rozpočtový náklad stavby: ............................................................................................................... 

 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                         Podpis navrhovateľa 
                                                                                              Pri fyzických osobách podpisy všetkých navrhovateľov       
                                                                                                     U právnických osôb pečiatka, meno, funkcia                                                                         
                                                                                                                    a podpis oprávnenej osoby  
 



Prílohy: 
1. Splnomocnenie v prípade zastupovania stavebníka v konaní. 
2. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.  
3. Pri prácach, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení súborného 

spracovania dokumentácie geodetických prác (pri podzemných inžinierskych sieťach ešte pred zakrytím). 
4. Geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľnosti (tento doklad sa nepripojí v prípadoch, keď 

nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby). 
5. Ďalšie doklady: 

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, 
- správa o revízii vzduchotechnického zariadenia, 
- potvrdenie o vykonaní preskúšania komínov, 
- správa o odbornej skúške plynového zariadenia, 
- zápis z tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti odberného plynového zariadenia, 
- tlakové skúšky vodoinštalácie, kanalizácie a ústredného vykurovania, 
- doklad o vykonaní skúšky nepriepustnosti žumpy, 
- záväzné stanovisko o uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky, 
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci,  
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci,  
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, 
- osvedčenie o prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia. 

6. Adresu projektanta. 
7. Adresu stavebného dozoru/sídlo zhotoviteľa. 
8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. 
9. Fotokópia právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením. 
10. Energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný oprávnenou osobou alebo písomný doklad oprávnenej 
osoby s potvrdeným termínom vypracovania energetického certifikátu (zoznam oprávnených osôb na 
www.sksi.sk). 

11. Ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru 
udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie. 

12. Správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

Na  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa pripravia: 
1. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby. 
2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a 

bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku 
komplexného vyskúšania. 

3. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby 
pred jej dokončením. 

4. Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby. 
5. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (elektrický bojler, pec ÚK ...) a ďalšie doklady určené v 

podmienkach stavebného povolenia. 
6. Podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil 

v podmienkach stavebného povolenia. 
7. Stavebný denník. 

 
Ako dotknutá osoba podľa § 7 ods. (1) a ods. (2) zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov týmto dávam obci Fiľakovských Kováčoch súhlas k spracovaniu osobných údajov za účelom spracovania 
návrhu. 

 

 

http://www.sksi.sk/
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