v

dňa

Vec:

I.

Žiadosť o stavebné povolenie na prestavbu - rekonštrukciu rodinného domu

STAVEBNÍK (-CI)
Priezvisko, meno, titul:
Adresa:

II.

DRUH, ÚČEL, MIESTO PRESTAVBY, PREDPOKLADANÝ TERMÍN DOKONČENIA PRESTAVBY:

III.

PARCELNÉ ČÍSLA A DRUHY (KULTÚRY) STAVEBNÉHO POZEMKU
podľa evidencie nehnuteľností:
druh (kultúra)
kat. územie
Parcelné čísla susedných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností

Parcelné čísla ostatných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť
verejného priestranstva)
druh (kultúra)

kat. územie

K existujúcej stavbe má stavebník
- vlastnícke právo
- iné právo (uviesť aké)

K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo
- iné právo (uviesť aké)

IV. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (meno, adresa, dátum a číslo povolenia, resp. oprávnenia)

V.

SPÔSOB USKUTOČNENIA PRESTAVBY
- svojpomocou
- dodávateľsky
Odborný dozor bude vykonávať (meno, adresa, kvalifikácia)

VI. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

VII. ZOZNAM A ADRESY ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, ktorí sú stavebníkovi známi:

podpis
Prílohy:

1.

a/ doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo 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,
b/ projektová dokumentácia stavby /projekt stavby/, vypracovaná oprávnenou osobou
v troch vyhotoveniach v zmysle § 9 vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona,
c/ rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce,
dl doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním
žiadosti,
e/ kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné
rozhodnutie nevyžaduje,
f/ ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo
kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
g/ v prípade, že sa nejedná o zastavanú plochu, doložiť vyňatie z PPF.
2. Celkový náklad stavby + správny poplatok v zmysle Zákona č. 145/95 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

