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

meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa 

 

 

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

 

                                                                                                                                          

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

                                                                                                                        stavebný úrad 

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

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

 

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených 

stavieb 
(rekonštrukcie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu so zásahom do 

nosných statických konštrukcií,  
Žiadateľ 

Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby:.......................................................................................  

adresa bydliska / sídla právnickej osoby: .................................................................................................. 

a) názov stavebnej úpravy ................................................................................................................ 

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

b) miesto stavby .............................................., ulica ...................................................................... 

c) parc. č. stavebného pozemku ...................................... kat. územie ............................................ 

d) projektant stavby .......................................................................................................................... 

e) dodávateľ stavby ........................................................................................................................... 

f) Lehota na dokončenie stavby  ........................................................................................... 

g) mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností.................................................................. 

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

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

ÚDAJE O STAVEBNOM DOZORE 

Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať: 

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

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

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

Prehlásenie stavebného dozora: ............................................................................................................. 

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

 

 

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

pečiatka a podpis stavebného dozora            

 

 

 

 

V ..................................... dňa .....................                                                   ..................................... 

 

                podpis žiadateľa 

 V .............................................. dňa .................................. ..................................................
           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.



Prílohy: 

 List vlastníctva – verejná listina z katastra 

 Kópia katastrálnej mapy – verejná listina z katastra 

 Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list 

 V prípade zateplenia bytového domu:  

- zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

- vyjadrenie okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie k PD 

- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k projektu 

požiarnej ochrany 

- Stanovisko MsÚ resp. OÚ územného plánovania k PD  

 2x projekt stavby podpísaný projektantom (v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) 

 súčasťou projektu sú:  - statické posúdenie projektovej dokumentácie stavby 

- požiarnobezpečnostné riešenie stavby 

- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy 

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

predpisov, položka 60, písm. c):  

a) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.........................................35 eur 

2. bytových domov...................................................................................................100 eur 

 Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (uviesť v prílohe)     

 
Poznámka: 

 

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú 

oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  
 

 

 

 

 


