
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou      
                                    

(k §88a/ zák.č.50/1976 Zb.) 

 
Adresát: 

 
 

 

1. MENO, PRIEZVISKO (názov) A ADRESA (sídlo) VLASTNÍKA STAVBY: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

2. DRUH, ÚČEL A MIESTO STAVBY 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Predpokladaný termín dokončenia stavby: ……………………………………………………................     

Pri dočasnej stavbe dobu jej trvania: …………………………………………………………................. 

3. PARCELNÉ ČÍSLO A DRUH ( kultúra ) stavebného pozemku s uvedením 

vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

4. MENO, PRIEZVISKO ( názov ) a ADRESA ( sídlo ) PROJEKTANTA: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE, jej členení , technickom alebo výrobnom 

zariadení , budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a 

o súvisiacich opatreniach: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

6. ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KONANIA, ktorí sú stavebníkovi známi (osoby, ktoré 

majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté) 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

podpisy všetkých žiadateľov 

 



K žiadosti o dodatočné stavebné povolenie sa prikladajú: 

- doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list   

vlastníctva, zmluva), 

- snímka z mapy katastra, 

- projektová dokumentácia skutkového stavu stavby v troch vyhotoveniach, 

- doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania (vyjadrenie hasičského 

a záchranného zboru, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, obvodného úradu 

životného prostredia, obvodného pozemkového úradu, správcov sietí a iné), 

- pri stavebne ukončených stavbách geometrický plán podľa predpisu o evidencii 

nehnuteľností a ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi, alebo si ich 

vyžiadal stavebný úrad, 

- doklad o uhradení správneho poplatku, 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok: 
a) Správa o revízii elektrického zariadenia, 

b) Správa o revízii plynového zariadenia, 

c) Osvedčenie o stave nových komínov a ich bezprostredného okolia, 

- mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností s uvedením parcelných čísiel, 

- vyjadrenie 


