Ziadosť o vydanie stavebného povolenia
(podľa§ 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., k§ 58 zák. č. 50/1976 Zb.)

Adresát:
Mesto Zlaté Moravce
Ul. l.Mája2
953 01 Zlaté Moravce

1. meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: ............................................................

2. číslo telefónu, mobil: ...................................................................................................................
3. druh stavby ..................................................................................................................................
účel stavby ...................................................................................................................................
miesto stavby ...............................................................................................................................
predpokladaný termín dokončenia stavby ...............................................................................
pri dočasnej stavbe dobu jej trvania .........................................................................................
4. parcelné číslo a druh (kultúra) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra nehnuteľností: ............................................................................................. .

parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré
sa majú použiť ako stavenisko: .....................................................................................................

5. meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta: ..........................................................

6. spôsob uskutočnenia stavby:
- svojpomocou: ................................................................................................................................

- dodávateľsky: ............................................................................................................................. ...
7. základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:

8. zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi (osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov
a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným
povolením priamo dotknuté), ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadneho rozsahu
s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza

podpisy všetkých žiadateľov

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:
1. 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 (výpis z listu vlastníctva, kópia
z katastrálnej mapy, užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody
o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo
vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou),
2. projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
ak ide o projekt jed..'1.oduchej stavby, drobnej stavby a zmien týchto stavieb, postačí
dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy a obce, napr. - viď. príloha,
4. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
5. kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné
rozhodnutie nevyžaduje,
6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej
osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
7. správny poplatok v hodnote .............................. €.

