
OBEC  ČERVENÁ VODA ,  OBECNÝ ÚRAD , 083 01  ČERVENÁ VODA 28 

Oddelenie :   STAVEBNÝ ÚRAD                                 V Červenej Vode ,dňa: .................................. 

                    
1.____________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________ 

meno a priezvisko (názov)  a adresu (sídlo) stavebníka  
 

           

Žiadosť o stavebné povolenie 

(podľa § 8  vyhlášky MŽP SR  č. 453/2000 Z. z.) 

 

1.        Druh, účel a miesto stavby:  

           - druh:  ............................................................................................................................... 

           - účel:  ................................................................................................................................ 

           - miesto stavby: .................................................................................................................. 

  predpokladaný termín  : začatia stavby ................................................................................ 

                                             dokončenia stavby:............................................................................ 

 

2.  Parcelné čísla  stavebného pozemku : 

  podľa LV KN :  ................................................................................................................... 

           druh (kultúra):   ................................................................................................................... 

  katastrálne územie :  intravilán/ extravilán obce .................................................................... 

           Vlastníci susedných nehnuteľnosti: 

-  par.č. ...........................adresa. .......................................................................................... 

-  par.č. ...........................adresa. .......................................................................................... 

-  par.č. ...........................adresa. .......................................................................................... 

 

           K stavebnému pozemku má stavebník : - vlastnícke právo ..................................................... 

                                                        - iné právo............................................................... 

 

3.  Údaje o dokumentácii 

  Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:   

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

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

 



 

4.  Spôsob uskutočnenia stavby 

        -  dodávateľsky: ............................................................................................................... 

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

            -  svojpomocou : ............................................................................................................. 

            Stavebný dozor bude vykonávať:               

            (uviesť osobu, ktorá bude vykonávať  staveb. dozor – meno, priezvisko, adresu, kvalifikáciu) 

   

 

 

 

5.  Základné údaje o stavbe 

jej členení, technickom, alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyvu na životné 

prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach 

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

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

6.  Zoznam účastníkov stavebného konania 

ktorí sú stavebníkovi známi, ak ide o líniovú stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom 

účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza  

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

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

 

  

 

 

 

 

       __________________________                  _______________________ 

         Pri fyzických osobách, podpisy                   Meno a funkcia osoby oprávnenej 

               všetkých žiadateľov                                                       zastupovať právnickú osobu 

 

 

                                                                                                                                                         (pečiatka a podpis) 

 

 

 

Telefonický kontakt: 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

1. List vlastníctva - originál, nie starší ako 3 mesiace, alebo iný doklad (nájomná zmluva, , dohoda o budúcej kúpnej 

zmluve), ktorým stavebník preukazuje, že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku 

požadovanú stavbu, alebo vykonať zmenu stavby (LV vydá Katastrálny úrad  Sabinov), 

2. Kópia katastrálnej mapy – originál, nie starší ako 3 mesiace (vydá Katastrálny úrad Sabinov), 

3. 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných 

stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby 

podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, 

4. Preukaz odbornej spôsobilosti projektanta –  fotokópia, 

5. Rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak sa stavba bude realizovať na ornej pôde,  TTP,  

(vydáva Obvodný pozemkový úrad v Prešove), 

6. Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania 

stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, 

7. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby,  

8. 2 × Výkres žumpy, ak nie je stavba odkanalizovaná, 

9. Mená a adresy účastníkov konania -  dotknutých susedov (príp. ich stanoviská), 

10. Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať), 

11. Správny poplatok ( podľa sadzobníka správnych poplatkov) 

 

 

Ďalšie doklady (podľa povahy prípadu)  

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


