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Obecný úrad Hviezdoslavov 
Hviezdoslavov č.8 
930 41  HVIEZDOSLAVOV 

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

Podľa § 88a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a §§ 8 a 9 Vyhlášky 453/2000 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, v znení neskorších predpisov 

 

Názov stavby 

názov stavby  
(uviesť podľa PD) 

 

 

Stavebník 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

Údaje o stavbe 

Druh 
stavby 

 

Členenie stavieb v §§ 43 a),43 b ), a 43 c) stavebného zákona 

Účel stavby  

 

Miesto 
stavby 

Ulica, par.č., časť obce  

Doterajší spôsob užívania 
pozemku / stavby  

 

Termíny 
stavby 

Predpokladaný termín skutočného 
začatia stavby  

Predpokladaný termín skončenia 
stavby  
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Stavebný pozemok podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k stavbe 

    
    
    
    
    

Susedné (stavbou dotknuté) pozemky a stavby podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie Vlastník 

    
    
    
    
    
    

 
Územné rozhodnutie (ak bolo vydané) 
Názov správneho orgánu  
(uvedený v hlavičke územného 
rozhodnutia) 

 

pod číslom / ev.č.  Dňa:  Právoplatné dňa:  

 

Základné údaje o stavbe 

Údaje o stavbe, budúcej 
prevádzke a o jej vplyve na 
životné prostredie a 
o súvisiacich opatreniach 

 
 
 
 
 
 

 
Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Meno a priezvisko  

(Obchodný názov) 

 

Adresa  

(Sídlo) 

 

Kategória a rozsah podľa 

autorizačného osvedčenia 
 

tel.: +421      e – mail:  

 

Spôsob uskutočnenia stavby (uviesť zhotoviteľa) 
          Pri realizácii svojpomocou uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru 
Meno a priezvisko  

(Obchodný názov) 

 

Adresa  

(Sídlo) 

 

Stavbyvedúci / dozor  

Číslo oprávnenia  

tel.: +421      e – mail:  
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Zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania 
Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam neuvádza 

Meno a priezvisko   (Obchodný názov) Adresa  (Sídlo) 

  
  
  
  
  
  

 

 

V Hviezdoslavov dňa: ...........................                               

 

                                                                                                                                     Podpisy všetkých stavebníkov  
                                                                                                                     (pri fyzických osobách) 

  

 
                                                                                    Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 

                                                                                                                           (pečiatka a podpis) 

 
Prílohy: 
1. List vlastníctva – nie starší ako 3 mesiace  

2. Kópia katastrálnej mapy – nie staršia ako 3 mesiace  

3. potvrdenie o zaplatení poplatku na obecnom úrade  

4. situáciu osadenia stavby, ktorá musí obsahovať: prípojky, RD, spevnené plochy (parkovné státie na 2 miesta, chodníky)  

5. projekt rodinného domu v 2 vyhotoveniach  

6. Tepelno-technické hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy 
7. osvedčenie a prehlásenie stavebného dozoru / ak firma, výpis obchodného registra / 

8. Stavebný úrad na žiadosť vydáva: – súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby – povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na 

nehnuteľnosť – povolenie na výkopové práce na verejnom priestranstve – povolenie na zriadenie studne na nehnuteľnosti / ak nie 

je súčasťou projektu /  

9. Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k existencii ich podzemných vedení:  

– ZSE k prípojke NN k PD a podzemným vedeniam / Čulenova v BA/  

– SPP k plynu k PD a podzemným vedeniam / Mlynské Nivy, BA/ 

– Západoslov.vodárenská spoločnosť / vodárne a kanalizácie / k PD a podzemným vedeniam / Kračanská cesta, DS /  

– Hydromeliorácie š.p., / Vrakunská, BA /  

– Slovak Telekom a.s., miestne siete, diaľkové rozvody /Bajkalská, BA /  

– OÚ DS pozemkový a lesný odbor / Korzo Bélu Bartóka v DS /  

– OÚ DS odbor starostlivosti o žp – odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia /Korzo B.Bartóka v DS/  

10. VJAZD (ak sa nejedná o komunikáciu na LV obce Hviezdoslavov) 
 - stanovisko Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest  

 - PZ ODI v DS, Múzejná, DS  

 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v DS , Korzo B.Bartóka v DS  

11. Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody – vydáva 

stavebný úrad  

správny poplatok :  
Položka 61: Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v 

rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60.  
 V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti v aktuálnom čase všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, vyjadrenia, súhlasy pod., 

ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a rozsahu stavby 

 


