Meno a priezvisko / názov : ................................................................................................................................
Adresa / sídlo : ......................................................................................................... IČO : .................................
Telefón : ................................................................ E-mail : .................................................................................

Mesto Handlová
Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Nám. baníkov 7
972 51 Handlová
tel. :
fax :

046 / 519 25 13
046 / 542 56 14

VEC : Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pre stavbu – objekt : pozemná komunikácia a jej súčasti
I.

Názov, druh, účel a miesto stavby :
názov stavby : .............................................................................................................................................
druh stavby : ...............................................................................................................................................
účel stavby : ................................................................................................................................................
miesto stavby : .............................................................................................................................................
predpokladaný termín dokončenia stavby : .................................................................................................
predpokladaný rozpočtový náklad stavby : ..................................................................................................

II.

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku :
parcelné číslo pozemku podľa KN : .............................................................................................................
druh (kultúra) stavebného pozemku : ..........................................................................................................
katastrálne územie : .....................................................................................................................................
K stavebnému pozemku má stavebník* :
 vlastnícke právo na základe : ...............................................................................................................
 iné právo na základe : ...........................................................................................................................

III.

Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb :
parcelné číslo pozemku podľa KN : .............................................................................................................
katastrálne územie : .....................................................................................................................................

IV.

Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko :
parcelné číslo pozemku podľa KN : ............................................................................................................
katastrálne územie : ....................................................................................................................................

* hodiace sa označte „X“

V.

Údaje o projektantovi :
meno a priezvisko / názov : .........................................................................................................................
adresa / sídlo : ........................................................................................... IČO : .......................................
číslo oprávnenia : ........................................................................................................................................

VI.

Spôsob uskutočňovania stavby* :
 svojpomocou

(prikladá sa vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie
uskutočňovania stavby)

 dodávateľsky
VII.

(prostredníctvom : ....................................................................................................)

Základné údaje o stavbe, jej členení, budúcom užívaní, jej vplyve na životné prostredie a zdravie
ľudí a o súvisiacich opatreniach :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

VIII. Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu
a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam
účastníkov sa neuvádza :
meno a priezvisko / názov

adresa / sídlo

účastníka konania

účastníka konania

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú
spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú
uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje
budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dátum : ...................................

....................................................
(podpis žiadateľa, pečiatka)

* hodiace sa označte „X“

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie :


doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť
na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,



projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch
vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná
osobou s príslušným odborným vzdelaním,



rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy a obce,



doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,



kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie
nevyžaduje,



ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej
osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,



ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová
dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane
zariadenia staveniska,



územné rozhodnutie vrátane jeho prílohy (snímka z pozemkovej mapy), prípadne súhlas miestne
príslušného všeobecného stavebného úradu o overení dodržania podmienok územného rozhodnutia
v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.,



prehlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, ak ju bude sama pre
seba uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá
nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Pri stavbách
ostatných fyzických osôb, uskutočňovaných svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
vykonávať dozor nad stavbou, ak stavebník nie je sám spôsobilý dozor vykonávať,



správny poplatok.

* hodiace sa označte „X“

