Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník
Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb., vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
1. Stavebník
Meno a adresa :............................................................................................................................
.............................................................................................. telefón ...........................................
2. Druh, účel, miesto stavby:...........................................................................................................
Územné rozhodnutie vydané dňa ............................pod číslom.................................................
Predpokladaný termín dokončenia stavby ..................................................
3. Parcelné číslo EN – KN .................................... kultúra ................................................
katastrálne územie ...........................................
Parcelné číslo susedného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti EN –KN .............................
Kultúra.......................................................... katastrálne územie ...............................................
Meno a adresa vlastníka
...............................................................................................................................................
Parcelné číslo susedného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti EN –KN .............................
Kultúra.................................................... katastrálne územie .....................................................
Meno a adresa vlastníka
.....................................................................................................................................
K stavebnému pozemku (pripadne k existujúcej stavbe) má stavebník:
vlastnícke právo
iné práva (uviesť aké) ..............................................................................
4. Údaje o spracovateľovi dokumentácie:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
meno a adresa

5. Spôsob uskutočnenia stavby:
-

svojpomocou
dodávateľsky

Odborný dozor bude vykonávať (meno a adresa) ....................................................................
......................................................................................................................................................
6. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
(Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov
stavebného konania sa zoznam a adresy neuvádzajú)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.
V ................................. dňa ...........................
................................................................
podpis navrhovateľa
Prílohy:











kópia rozhodnutia o umiestnení stavby (právoplatné územné rozhodnutie)
kópia katastrálnej mapy
doklad navrhovateľa, že má k pozemkom či stavbám vlastnícke alebo iné právo – súhlas (Zmluva
o budúcej zmluve ..., Nájomná zmluva, atď.)

v prípade, že pozemok je vedený ako poľnohospodárska pôda, orná pôda resp. záhrada,
doklad o vyňatí pôdy z PPF
2x projektová dokumentácia súčasťou ktorej sú:
- statické posúdenie stavby
- požiarnobezpečnostné riešenie stavby
- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy (podľa druhu stavby)
2x projektová dokumentácia prípojok (voda, plyn, kanalizácia, elektrika)
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a správcov sieti, podľa druhu navrhovanej stavby, rozsahu dotknutého územia
a vplyvov stavby na okolitú zástavbu, existencii podzemných a nadzemných vedení inžinierskych
sietí









v prípade osadenia stavby pri ceste II. a III. triedy: záväzné vyjadrenie cestného správneho
orgánu, správcu komunikácie a vlastníka cestného telesa, na ktoré bude stavba a jej prípojky
napojená + vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu
dokladovať spôsob odvedenia dažďových vôd (v prípade zaústenia do vsaku, doložiť inžinierskogeologický prieskum vypracovaný oprávnenou osobou + vyjadrenie Okresného úradu –
odboru starostlivosti o životné prostredie), v prípade odvedenia do toku, dažďovej
kanalizácie, rigolu, doložiť súhlas správcu

vyhlásenie stavebného dozoru, osvedčenie
osvedčenie projektanta
doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov, položka 60.

Poznámka:
Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.

