Žiadosť o stavebné povolenie.
( Podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.)

1. Stavebník…………………………………………………………………………….
.................…................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov a adresa, pri právnickej osobe jej sídlo, tel. číslo)

2. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby

………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................
Napojenie na siete: voda .........................................................................................................
elektro.......................................................................................................
plyn ..........................................................................................................
kanalizácia ...............................................................................................
Iné údaje: rozpočtový náklad stavby: ..…................................................................................
zastavaná plocha stavby: ...….................................................................................
3. Parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti, vrátane tých,
ktoré sa majú použiť ako stavenisko :
druh pozemku
vlastník (meno a adresa)
parc.č.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
4. Údaje o spracovateľovi dokumentácie
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uvedie sa osoba projektanta – autorizovaný
architekt, autorizovaný stavebný inžinier, alebo osoba s príslušným odborným vzdelaním,
adresa).

.……………………………………………………………………………………….
.….................................................................................................................................
5. Spôsob uskutočňovania stavby :
Dodávateľsky: zhotoviteľ………………..…………………………………………………..
(alt. svojpomocou: stavebný dozor – vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať
..……………………………………………………………………………………….
(meno, priezvisko, adresa, kvalifikácia)
6. Základné údaje o stavbe a jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania (mená a adresy vlastníkov susedných

pozemkov)

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

V …...................... dňa …...................

……….………………………………………
podpis žiadateľa
( u právnických osôb odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby, u fyzických osôb podpis
všetkých stavebníkov )

Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- List vlastníctva – originál, nájomná zmluva
- Snímka z katastrálnej mapy – originál
2. Súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF (ak je zlúčené SK s ÚK)
3. Projektová dokumentácia stavby (vypracovaná oprávnenou osobou), obsahuje hlavne:
- výkresovú časť – Projektová dokumentácia v mierke 1:50 (1:100)
situáciu v mierke 1:200 až 1:500 (okótovať odstupy, napojenie na IS)
- sprievodnú správu
- súhrnná technická správa
- technické riešenie – elektro, voda, plyn, kanalizácia, bleskozvod, vykurovanie
- projekt prípojok inžinierskych sietí
- projekt požiarnej ochrany
- statické posúdenie stavby
- projektové hodnotenie – výpočet energetickej hospodárnosti budov
4. Záväzné stanovisko obce
5. Vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí: ZSE, BVS, SPP, Spoje, Diaľkové káble, Sitel
6. Vyjadrenie Okresného úradu Malacky – Odbor ochrany prírody a krajiny, Odbor odpadového
hospodárstva k projektovej dokumentácii
7. Prehlásenie stavebného dozoru – ( v priloženom tlačive uviesť presnú adresu )
8. Doklad o zaplatení správneho poplatku – v hotovosti podľa zák. č. 145/95 Z.z., pol. č. 60
o správnych poplatkoch
9. Súhlas obce k povoleniu malého zdroja znečistenia
10. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (pri prevádzkach):
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Malacky
- Okresný úrad Malacky – ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia,
ochrana vodných tokov
- Okresný úrad Malacky – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Okresný úrad Malacky - Pozemkový a lesný úrad
- Okresný úrad Malacky - Odbor krízového riadenia
- Technická inšpekcia, Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava
- Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
11. Splnomocnenie (ak vybavovaním náležitostí je poverená iná osoba)
Poznámka:
12. Rozsah náležitostí a dokladov je uvedený len orientačne, ich presný rozsah vyplynie zo
špecifických podmienok stavby

