
 

Obec Bernolákovo  
Hlavná 111 
900 27 Bernolákovo 
 
  
  
 miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho 
 poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce 
  
 vo výške ..................................., zaplatený dňa ................................. 
  
 
 podpis a pečiatka: ............................................................. 
 
 
 
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 predpisov, a §17 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
  
Meno, priezvisko (názovPO) navrhovateľa  

.................................................................................................................................(tel.mob.)......................................... 

Manželka(rod. meno),spoluvlastník:..................................................................................................................................... 

splnomocnenec na zastupovanie navrhovateľa: :......................................................................................................................... 

Adresu na doručenie (sídlo PO): .................................................................................................................................... 

Miesto stavby :(parcelné čísla, ulica, lokalita): 

...............................................................................................................................................................................................................................................................      
k. ú. Bernolákovo 
Predmet čoho sa kolaudácia týka: 

........................................................................................................................................................................................... 
Číslo stavebného povolenia, dátum vydania, právoplatnosť:  
............................................................................................................................................................................................ 

Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania: ............................................................ 

Meno, adresa a oprávnenie stavebného dozora, ktorý vykonával dozor na stavbe: 

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

Číslo geometrického plánu a dátum overenia katastrom nehnuteľností:  

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

Číslo energetického certifikátu budovy a kategória, do ktorej budova bola zaradená:  

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

 

V.............................. 

dňa ..........................    ........................................................................................................................... 
pri FO podpisy všetkých navrhovateľov 

pri PO meno a funkcia oprávnenej osoby zastupovať PO 
(pečiatka a podpis) 

 
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov. 
 

 



 

K podaniu žiadosti treba doplniť doklady podľa Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. §17 a nasl. vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia, SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a to najmä: 

• Meno, adresa, oprávnenie stavebného dozora, ktorý vykonával dozor na stavbe 
• list vlastníctva – kópia alebo z katasterportálu,  
• geometrický plán overený katastrom (zameranie stavby) 
• kópia stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou 
• energetický certifikát budovy 
• kópia certifikátu o zhode na rozvádzač elektrickej energie (zabudovaný stavebný výrobok) 
• kópie výsledkov skúšok : 

• tlakové skúšky – voda, kanalizácia, plyn, UK 
• revízne správy – elektrika, bleskozvod, komín, klimatizácia 
• revízne správy - vyhradených zariadení podľa vyhl č. 508/2009 Z.z. 

• vyhlásenie o odovzdaných odpadoch a certifikát, ktorý oprávňuje prijímateľa odpadu s narábaním 
a spracovaním takýchto odpadov 

 
k ústnemu pojednávaniu (treba pripraviť na mieste stavby a predložiť pri kolaudácii): 

• overená dokumentácia v stavebnom konaní ( opečiatkovaná stavebným úradom) 
• vlastnosti stavby to znamená : 

o  všetky certifikáty o zhode a o použitých materiáloch 
o  všetky stavebné materiály a zabudované stavebné výrobky 

• súpis zmien oproti projektovej dokumentácii 
• súpis nedorobkov 

 


