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OBEC  .......................... 
Spoločný obecný úrad 
Dlhý rad 16 
085 01 Bardejov 

V         , dňa ..................... 

Vec : NÁVRH  NA  VYDANIE  KOLAUDAČNÉHO  ROZHODNUTIA

pre  stavbu …...............................................................................................................

v obci ...........................................................................................................................
podľa  §  76  ods. 1  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/

Meno a adresa navrhovateľa: 

Meno a priezvisko /názov/ ............................................................................................ 

Adresa /sídlo/ navrhovateľa, vrátane PSČ:…................................................................ 

Dátum narodenia /IČO/:........................................... číslo telefónu:……….................... 

Miesto stavby: 

Adresa /súpisné číslo/:.................................................................................................. 

Parcelné číslo:........................................ Katastrálne územie:……............................... 

Stavebné povolenie /príp. zmena stavby pred dokončením /: 

Vydané:......................................................................................................................... 

pod číslom ………………………………………….. dňa:................................................. 

   ..................................................... 
 podpis navrhovateľa 
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K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí: 
 
1. Geometrický plán /zameranie skutočného vyhotovenia stavby/ overený Okresným úradom 
    Bardejov, katastrálny odbor 
 
2. Kópia pôvodného stavebného povolenia /resp. rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením/ 
 
3. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní: 
  - správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia a bleskozvodu, správa o odbornej skúške 

plynového zariadenia, potvrdenie o preskúšaní komína, tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, 
skúška vodotesnosti kanalizácie, certifikát požiarnych dverí /v prípade prepojenia obytnej časti RD s 
garážou/, úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenie /vykonanú oprávnenou právnickou 
osobou/.  

  
4. Energetický certifikát - v zmysle § 2 ods.1 písm. b) zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej       

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
5. Preberací protokol  /v prípade realizácie stavby dodávateľsky/. 
 
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov: 
    - súhlas Obce na uvedenie do prevádzky MZZO /malý zdroj znečisťovania ovzdušia/, vydá SOU 
    - kolaudačné rozhodnutie na ČOV resp. doklad o odkanalizovaní stavby - čestné prehlásenie 
      stavebného dozoru o vykonaní skúšky nepriepustnosti žumpy alebo atest o nepriepustnosti  
      žumpy 
    - kolaudačné rozhodnutie na studňu 
    - posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bardejov, Kuzmányho 2762/18, 085 01 Bardejov 
    - vyjadrenie OR HaZZ, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov  
    - stanoviská a vyjadrenia Okresného úradu Bardejov, OR PZ SR - ODI Bardejov 
 
7. Dokumentáciu skutočného realizovania stavby /v prípade uskutočnenia zmien oproti projektovej 
    dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoré budú prerokované v kolaudačnom konaní/ 
 
8. V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,  
    je potrebné predložiť písomné splnomocnenie 
 
9. Správny poplatok, vyrúbený podľa položky č.62a zákona č. 145/95 Z.z. o správnych 
 
    poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote:.........................eur /podľa str.č.3/ 
 

/poplatok sa platí v hotovosti v pokladni príslušného obecného úradu alebo prevodom na 
účet/. 
 

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladá: 
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri 

povoľovaní zmeny stavby pred dokončením 
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach 

stavebného povolenia 
- stavebný denník 

Položka č.62a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

1. rodinný dom .................................................................................................................... 35 eur 
2. bytový dom  ................................................................................................................... 120 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny 
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ....................................................................... 25 eur 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  .......................................................................... 50 eur 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  ................................................... 25 eur 
2. bytových domov  ............................................................................................................. 50 eur 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 
individuálnu rekreáciu 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ........................................................................ 20 eur 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ............................................................ 20 eur 
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3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
 ..................................................................................................................................... ...... 20 eur 
4. na spevnené plochy a parkoviská  .................................................................................. 20 eur 
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady   
 ............................................................................................................................................ 20 eur 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ........................................................................ 30 eur 
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ............................................................ 30 eur 
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  
 ............................................................................................................................................ 30 eur 
4. na spevnené plochy a parkoviská  .................................................................................. 30 eur 
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  ..................................... 30 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  ........................................................ 20 eur 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom 

rozpočtovom náklade 
do 50 000 eur vrátane  ........................................................................................................ 60 eur 
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane . ......................................................................... 120 eur 
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ......................................................................... 250 eur 
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ...................................................................... 400 eur 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ................................................................. 530 eur 
nad 10 000 000 eur  .......................................................................................................... 660 eur 
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Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  
 
 
Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) 
poskytujem Obci  
 
..........................................., so sídlom ................................................................................, 
ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov 
uvedených v tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a 
preukazov, a to za účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a /alebo interných predpisov prevádzkovateľa vymedzeného predmetom 
tohto podania. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté 
iným subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do 
právnych procesov súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.  
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak 
to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a 
za podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne 
použiteľný identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.  
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby.  
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v 
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.  
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa 
poskytnutia osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č.18/2018 Z.z. 
prevádzkovateľom tiež poučený o:  
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u 

prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa  
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa 

zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, 
avšak nevyhnutné pre uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom 
riešenia podania  

c) svojich právach dotknutej osoby:  
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§ 21 zákona č. 

18/2018 Z.z.)  
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24 zákona č. 

18/2018 Z.z.)  
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním  

- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona 
č.18/2018 Z.z.)  

 
 
V .............................. dňa ..............................  

________________________  
       podpis dotknutej osoby 
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