Žiadateľ:
Bydlisko:
Telefón:
Okresný úrad Košice – okolie
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13
041 70 Košice

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie pre domovú ČOV+ žiadosť o povolenie
na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV
Dolepodpísaný týmto žiadam o stavebné povolenie a povolenie na vypúšťanie odpadových
vôd z ČOV na stavbu ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na pozemku parcelné číslo................................... v kat. území ....................................................
Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie .............................................................
číslo ......................................... zo dňa .........................................................................................
Termín ukončenia stavby .............................................................................................................
Spôsob vykonávania stavebných prác ( svojpomocne, dodávateľsky a pod.) .............................
.......................................................................................................................................................
.......................................
podpis žiadateľa
Doklady:
 doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k stavbou dotknutým pozemkom
vlastnícke alebo iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemkoch navrhovanú stavbu
v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona ( listy vlastníctva - originály na všetky stavbou
dotknuté pozemky príp. nájomnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena a pod. ak
sa stavba nenachádza na pozemku stavebníka)
 kópia z katastrálnej mapy ( originál )
 2 x projekt stavby ( spracovaný odborne spôsobilou osobou )
 územné rozhodnutie (právoplatné)
 situácia osadenia stavby v súlade s územným rozhodnutím
 vyhlásenie odborne spôsobilej osoby o zabezpečení stavebného dozoru, ak bude stavba
uskutočňovaná svojpomocne (osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozora)













vyjadrenie štátnej vodnej správy, OÚ Košice - okolie
vyjadrenie odpadového hospodárstva, OÚ Košice – okolie
vyjadrenie ochrany prírody a krajiny, OÚ Košice – okolie (ak bude stavba umiestnená
v extraviláne obce)
vyjadrenie o existencii podzemných vedení ( VSE, a.s. Košice, SPP a.s. Košice, T-Com
a.s. Košice, VVS, a.s. Košice )
záväzné stanovisko obce podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
súhlas obce so zriadením malého zdroja znečistenia ovzdušia
návrh limitov na vypúšťanie odpadových vôd a množstva vypúšťaných odpadových vôd
stanovisko správcu vodného toku k uskutočneniu stavby a k vypúšťaniu odpadových vôd
meno a adresa projektanta
platný certifikát preukázania zhody (výrobok bol označený značkou CE)
správny poplatok: 30,- eur pre fyzickú osobu
50,- eur pre právnickú osobu

Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností s uvedením parcelných čísel:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

