
           
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                     (meno a adresa žiadateľa, číslo telefónu) 
 

       Mesto Nová Baňa 
        Mestský úrad Nová Baňa 
        Námestie slobody č. 1 
        968 01 Nová Baňa 
 
Vec 
Návrh na kolaudáciu dopravnej stavby. 
 
Stavebník (ci): ........................................................................................................................................................ 
trvale bytom:............................................................................................................................................................ 
podáva (jú) návrh na kolaudáciu dopravnej stavby § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a  § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov na dopravnú stavbu ................................................................................ 
umiestnenú na pozemku parcelné číslo: ...........................................................v katastrálnom území Nová Baňa. 
 
Pre stavbu vydal stavebné povolenie (názov správneho orgánu uvedený v hlavičke územného rozhodnutia)......................... 
.................................................................................................................................................................................. 
pod číslom: ..................................................................................dňa: .................................................................... 
 
Zmena stavby pred dokončením povolená (názov správneho orgánu uvedený v hlavičke územného rozhodnutia)................. 
.................................................................................................................................................................................. 
pod číslom: ..................................................................................dňa: .................................................................... 
 
Predpokladaný termín dokončenia stavby: ....................................................................................................... 
 
Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: .................................................. 
 
Súpis uskutočnených zmien stavby a odchýlok od územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo overenej 
projektovej dokumentácie ( zmeny treba nahlásiť a červenou farbou zakresliť do schválenej projektovej 
dokumentácie) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov ( ďalej len zákon), poskytuje Mestu Nová Baňa súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov 
uvedených v tejto žiadosti a to za účelom bezpečnej zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby. Doba 
platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  
 
 
K návrhu je potrebné priložiť: 

 úplnú PD overenú pre stavebné povolenie 
 geometrický plán so zameraním novostavby na pozemku podľa predpisov katastra nehnuteľností  
 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo inéopatrenia dotknutých orgánov št. správy 
 právoplatné stavebné povolenie – originál 
 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, atesty a certifikáty stavebných výrobkov  
 zaplatenie správneho poplatku v hotovosti do pokladne MsÚ pri podaní žiadosti  

 
 
 
 
 
 
 
Dátum.........................                    ................................. 
             podpis žiadateľa 
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