K R Y C Í L I S T - súčasť technickej dokumentácie prihlásenej stavby
Doterajšie skúsenosti z uvádzania údajov o hlavných účastníkoch realizácie stavby prihlásenej do celoštátnej súťaže STAVBA ROKA
a snaha vyhnúť sa nedorozumeniam vyvolali potrebu, aby súčasťou technickej dokumentácie každej jednej stavby bol
prihlasovateľom vyplnený a dotknutými osobami podpísaný a opečiatkovaný krycí list. Platný bude len so všetkými požadovanými
vyplnenými údajmi. Žiadame vyplňovať ho priamo v PC, aby sa vyhlo nedorozumeniam z nečitateľnosti dôležitých faktografických
údajov.
Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Krycí list sa odovzdáva spolu až s technickou dokumentáciou prihlásenej stavby.

•

Názov stavby(1):

•

Lokalita/adresa stavby:

•

Zaradenie stavby(3):




Budovy




Inžinierske stavby



•

Druh výstavby(3):

•

Autori architektonického riešenia (len fyzické osoby - FO):

•

Projektant architektonickej časti (PO, resp. FO):

•

Projektant rozhodujúcej odbornej časti s autorizáciou v SKSI (PO, resp. FO):

novostavba

obnova

rekonštrukcia



• Hlavný zhotoviteľ, prípadne Združenie a jeho líder (PO):

•

Hlavný stavbyvedúci (FO):

• Stavebník (investor), developer (PO) / pri rodinných domoch (FO) – nie je podmienkou uviesť:

.
• Dozorná činnosť (PO, resp. FO):

•

Stavebné náklady bez DPH:

•

Doba výstavby:
- začiatok (mesiac/rok): mm/rrrr
- koniec (mesiac/rok): mm/rrrr
- kolaudačné rozhodnutie/rozhodnutie o predčasnom užívaní nadobudlo právoplatnosť dňa:

1

Čestne vyhlasujeme a svojim podpisom a pečiatkou potvrdzujeme, že údaje, ktoré sme tu uviedli, sú
v súlade s platnými zákonmi o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako aj
platným autorským zákonom a stavba je realizovaná v súlade s povoľovacími konaniami zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Za autorov architektonického riešenia(2)

Za projektanta architektonickej časti (2)

Za projektanta rozhodujúcej odbornej časti(2)

Za hlavného zhotoviteľa(2)

Za stavebníka, resp. developera(2)

Dátum .....................................................

štatutár za prihlasovateľa(2): pečiatka, plné meno, podpis

Dôležité upozornenia: celý formulár KL vyplňovať len v PC !
(1) Názov prihlásenej stavby nemusí byť zhodný podľa projektu pre stavebné povolenie, ale pod ktorým sa

bude oficiálne pred verejnosťou prezentovať (aj v masmédiách) počas jej prevádzky.
(2) Súčasťou uvádzaných mien dotknutých osôb je vypísanie ich celého mena (krstné meno a priezvisko –
nie skratky), ako aj titulu a v závere KL (strana č. 2) prihlasovateľ stavby vypíše celé meno (v PC),
podpis a pečiatka. Stačí podpis len jedeného zástupcu za každú uvedenú pozíciu.
(3) Zaradenie stavby a druh výstavby vyznačiť písmenom „X“.
(4) K menám FO a ani PO nikde nepísať ich adresy!
(5) Krycí list vložiť do dokumentácie v podobe 1 list formátu A4 s obojstrannou tlačou (str. č. 2 budú
len podpisy).
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