............................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa - stavebníka

Titl.
Obec Staré
Staré č. 208
072 23
V Starom dňa ...........................
VEC: Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a) Navrhovateľ (meno, adresa - názov, sídlo)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b) Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín ukončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej
trvania).
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c) Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:
parc.č: ..................................................
druh (kultúra) ........................................................... kat. územie ...........................................................
Parc.č. susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností:........................................................................
. druh (kultúra) ......................................................... . kat. územie ...........................................................
Parc.č. ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako
stavenisko (napr. časť verejného priestranstva) ........................................................................................
. druh (kultúra)............................................................ kat. územie............................................................
d) stavebnému pozemku (príp. exist. stavbe) má stavebník:
- vlastnícke právo
- iné právo (uviesť aké) ............................................................................................
e) Údaje o spracovateľovi dokumentácie:
Projektovú dokumentáciu stavby (pasport) vypracoval:
.............................................................................................................................................................
f) Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve
na životné prostredie a súvisiacich opatreniach:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
g) Spôsob uskutočnenia stavby:
- svojpomocou, stavebný dozor bude vykonávať (meno, adresa a kvalifikácia):
...........................................................................................................................................................
- dodávateľsky , firma (názov, sídlo), odborné vedenie stavby bude zabezpečovať (meno, adresa a
kvalifikácia): ........................................................................................................................................

h) Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi:
.

.................................................................................
podpisy navrhovateľa (-ov) u právnických osôb
pečiatka, meno, funkcia a podpis opráv.osoby

Prílohy:
1. doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ak žiada o povolenie nadstavby,
stavebnej úpravy, alebo udržiavacích prác na stavbe jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú
dohodu s tým, kto má vlastnícke práva, alebo iné práva k pozemku alebo stavbe, predloží tiež právnická alebo fyzická
osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby
2. projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach
3. Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia:
4. prehlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, ak
ju bude pre seba uskutočňovať
právnická 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 stavebný dozor
vykonávať.
5. správny poplatok v zmysle zák.NR SR č.145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zaplatený do
pokladne Mesta Michalovce.

Poznámka :

Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov, potrebných k vydaniu rozhodnutia!

