Okresný úrad Dolný Kubín
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Námestie slobody 1
026 01 Dolný Kubín

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie
V zmysle §58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení neskorších predpisov Vás, ako špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie stavebného povolenia:
Stavebník (stavebníci): ................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov a adresa, pri právnickej osobe jej sídlo)
II. Druh, označenie, kapacita, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej
stavbe sa uvedie doba jej trvania):
.................................................................................................................................................... .................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
III.
Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:
parc. č. ................................................................................................................................ ........................................
druh (kultúra) ..................................................................................................................................... .........................
katastrálne územie ......................................................................................................................................................
Parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností:
Parc.č. .........................................................................................................................................................................
druh (kultúra) ......................................................................................................................................................... .....
katastrálne územie ......................................................................................................................................................
Parcelné čísla ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť
verejného priestranstva),
parc. č. ........................................................................................................................................................................
druh (kultúra) .............................................................................................................. ................................................
katastrálne územie ......................................................................................................................................................
K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník
- vlastnícke právo .......................................................................................................................................................
- iné právo (uviesť aké) ..............................................................................................................................................
K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo ............................................................................................................ ...........................................
- iné právo (uviesť aké) ..............................................................................................................................................
I.

IV. Údaje o spracovateľovi dokumentácie:
Projektovú dokumentáciu stavby spracoval ..............................................................................................................
meno, priezvisko, resp. názov,
.....................................................................................................................................................................................
adresa
.....................................................................................................................................................................................
(dátum a číslo preukazu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe)
V. Spôsob uskutočnenia stavby:
.....................................................................................................................................................................................
svojpomocou (dodávateľsky).
Odborný dozor bude vykonávať .................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov, adresa a kvalifikácia).
VI. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a
o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..............

VII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi: (Pri líniových
stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam
a adresy účastníkov neuvádzajú.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej zastupovať právnickú osobu
(pečiatka, podpis)
Pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadateľov
V .................................. dňa........................
Prílohy:
1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ktoré
ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce
na nej.
2. Projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach, vypracovaná oprávnenou osobou . Ak ide
o stavby podľa §45 ods.6 písm.a ) zákona , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným
vzdelaním. Obsah PD musí primerane zodpovedať ustanoveniam §9, vyhl. 453/2000 Z.z.
3. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým
o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich
predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,
o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a pod.).
4. Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný úrad príslušný na stavebné konanie.
5. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, ak ju bude pre seba
uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá
stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Pri ostatných stavbách fyzických
osôb uskutočňovaných svojpomocou vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať dozor nad stavbou, ak
stavebník nie je sám spôsobilý vykonávať odborný dozor (§ 44 ods. 2 a 3 SZ).
Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia na stavbu pozemnej komunikácie podľa sadzobníka
zákona RN SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, časť V. Stavebná správa položka 60 písm. g
je splatný pri podaní žiadosti .

OSOBNÉ PREVZATIE : ÁNO/NIE *

.............................................................
Podpis

*nehodiace prečiarknuť
V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.), spracúvanie osobných
údajov je zákonné, ak sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle
ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť
stanovený v zákone č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyplnenie osobných
údajov na tejto žiadosti považujeme za súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných
údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3
zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu, o čom
musí byť dotknutá osoba informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom,
ako ho udelila.

