Ziadosť o dodatočné povolenie stavby
(k§ 88a/ zák. č. 50/1976 Zb.)

Adresát:
Mesto Zlaté Moravce
UL 1. Mája 2
953 01 Zlaté Moravce
1. meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby:

2. číslo telefónu, mobil: ........................................................................................................................
3. druh stavby: ...................................................................................................................................... .
účel stavby: ........................................................................................................................................ .
miesto stavby: ................................................................................................................................... .
predpokladaný termín dokončenia stavby: ....................................................................................
pri dočasnej stavbe dobu jej trvania: ...............................................................................................
4. parcelné číslo stavebného pozemku: ............................................................................................... .
druh (kultúra) stavebného pozemku: ..............................................................................................
uvedenie vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností: .................................... .
5. meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta: ................................................................ .

6. základné údaje o stavbe: ...................................................................................................................
členenie stavby: ................................................................................................................................. .
technické alebo výrobné zariadenie stavby: ...................................................................................

budúca prevádzka stavby: ................................................................................................................

..,.

'

' .

.
. I'ud'I a suv1s1ace
vplyv stavb y na z1votne prostred.1e a zdrav1e
opatrema:
. .................................. .
7. zoznam účastníkov 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 byť dodatočným povolením stavby priamo
dotknuté)

podpisy všetkých žiadateľov

K žiadosti o dodatočné stavebné povolenie sa prikladajú:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo, že má
k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje žiadať o dodatočné povolenie (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),
- geometrický plán - zameranie stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností (tento doklad sa
nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, napr. pri nadstavbe,
stav. úprave),
- dokumentáciu skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenú dokumentáciu skutočného
realizovania stavby (§ 29 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z.) v troch vyhotoveniach,
- doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
- vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné
vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o rozostavanú stavbu a uskutočňovanú svojpomocou,
- správny poplatok v hodnote .................... €,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy a obce, napr. - viď príloha.

