
 

Meno žiadateľa (názov) a adresa (sídlo), IČO - v prípade zastupovania  stavebníka 

Meno,  priezvisko (názov) a adresa (sídlo), IČO stavebníka:   

 

 

značka                                                                                V ................ dňa.................. 

 

        Okresný úrad Trnava  

        Odbor cestnej dopravy a  

pozemných komunikácií   

        Kollárova 8 

                                                                                               917 02 Trnava   

 

Vec 

Žiadosť o stavebné povolenie  
 

 V zmysle § 58 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z. žiadame 

Vás, ako špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  

 

 

 

1. Stavebník (názov) a adresa (sídlo), IČO:  

.........................................................................................  

......................................................................................................................................... 

 

2. Názov stavby:  ........................................................................................................... 

 

      Účel stavby:   ...........................................................................................................                                                                            

  

   

      Miesto stavby: ........................................................ 

      kraj   : ...................................... 

      okres   : ...................................... 

      katastrálne územie : ...................................... 

 

      Predpokladaný termín dokončenia stavby : ........................................ 

       (pri dočasnej stavbe dobu jej trvania)             

 

       Rozpočtový náklad stavby : ............................................... 

        

3. Územné rozhodnutie : ............................................................................................                                

(uviesť číslo a dátum vydania, orgán ktorý ho vydal) 

 

                   Parcelné čísla a druhy (kultúr)                              

 stavebných pozemkov (podľa k. ú.) : .................................................................... 

................................................................................................................................... 

 Vlastnícke alebo iné práva k stavebným pozemkom : ....................................... 

        (podľa katastra nehnuteľnosti) ............................................................................... 

                   ................................................................................................................................. 



Parcelné čísla susedných pozemkov a stavieb, ktoré sa majú použiť ako          

stavenisko : ........................................................................................................... 

 

4. Projektant (názov a adresa )  

predložiť doklad oprávnenej osoby : .................................................................... 

                  ...................................................................................................................................  

5. Zhotoviteľ stavby (názov a adresa) 

predložiť doklad oprávnenej osoby : .................................................................... 

                  ................................................................................................................................... 

6. Budúci vlastník a správca stavby : ........................................................................ 

.................................................................................................................................... 

 

7. Základné údaje o stavbe a jej členení :  

 

 

8. Zoznam účastníkov stavebného konania : 

 

 

 

Súhlasím so spracovaním údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade 

so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov   a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a s ich uložením  a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom. 

  

 

        –––––––––––––––––––––- 

                                                                 (pečiatka, podpis  žiadateľa) 

 

 

Prílohy k žiadosti : 

 

1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku, alebo stavby, 

ktoré ho oprávňujú zriadiť na pozemkoch požadovanú stavbu, 

2. Dokumentácia pre stavebné povolenie v 4 vyhotoveniach, 

3. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy 

a obcí, 

4. Záväzné stanovisko podľa § 120, zákona číslo 50/1976 Zb., 

5. Právoplatné územné rozhodnutie, 

6. kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa 

územné rozhodnutie nevyžaduje, 

7. Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, 

8. Stanoviská správcov inžinierskych sietí, 

9. Geometrický plán, 

10. Doklad o prevzatí stavby do vlastníctva a správy budúcim vlastníkom, 

11. Doklad oprávnenej osoby projektanta, 

12. Doklad oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

13. Správny poplatok podľa  pol. 60 písm. g)   Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch    

14. Prípadné ďalšie prílohy určí stavebný úrad. 

 

 



 

 

 

 

 

 


