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

meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa 

 

 

V .......................................... dňa ..................                             Kontakt /tel. e mail./ .............................................. 

 

              

                                                                                                                                   

                                                                                                                        Obec, ..................................................  

                                                                                                                        stavebný úrad 

                                                                                                                        ulica ................................................... 

                                                                                                                        PSĆ  ................................................... 

 

 

Žiadosť o výstavbu garáže samostatne stojacej 

(s jedným alebo dvoma miestami) 

 

Dole podpísaný .......................................................................................................................................... 

 

bytom ................................................................................................................. ......................................, 

žiadam o vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže v obci ............................................................. 

na ul. ...................................................................... na pozemku parc. č. ............................. .................... 

katastrálne územie ...................................................................................................................................... 

lehota výstavby ............................................................................................................................. 

 

Údaje o stavebnom dozore  

Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať pri stavbe svojpomocou: 

Meno a priezvisko .................................................................................................................................... 

Povolanie, kvalifikácia ............................................................................................................................ 

bytom ...................................................................................................................................................... 

Prehlásenie stavebného dozoru: ............................................................................................................. 

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

 

 

 

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

pečiatka a podpis stavebného dozoru  

 

 

 

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

                                                                                    podpis žiadateľa 

 

       

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti Ochrana
 osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky, alebo na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 
kontaktných miestach prevádzkovateľa.

........................................................................
       pečiatka a podpis stavebného dzoru



 

 

Prílohy: 

 List vlastníctva – verejnú listinu /z katastra/, 

 Kópia katastrálnej mapy – verejnú listinu /z katastra/, 

 2x situácia osadenia garáže M 1:200, 

 2x projekt stavby podpísaný projektantom resp. osobou s príslušným vzdelaním, 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona  č. 145/1995 Z. z.,  

 V prípade, že pozemok je vedený ako poľnohospodárska pôda, orná pôda, trvalý trávnatý 

porast resp. záhrada, doklad o vyňatí pôdy z PPF,  

 Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností, pozemkov a stavieb aj keď nie sú priamo 

 na susedných pozemkoch,    

 Stanovisko obce k súladu stavby s územnoplánovacou dokumentáciou  

 Súhlas spoluvlastníkov ak nie je pozemok vo výlučnom vlastníctve  

 

 


