ŽIADATEĽ:

ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY
(k § 88a/ zák. č. 50/1976 Zb.)

Obec Martin nad Žitavou 130
953 01
1. MENO, PRIEZVISKO (názov) A ADRESA (sídlo) VLASTNÍKA STAVBY:

2. DRUH, ÚČEL A MIESTO STAVBY:

Predpokladaný termín dokončenia stavby:
Pri dočasnej stavbe dobu jej trvania:

3. PARCELNÉ ČÍSLO A DRIH (kultúra) stavebného pozemku
vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností:

s uvedením

4. MENO, PRIEZVISKO (názov) A ADRESA (sídlo) PROJEKTANTA:

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich
opatreniach:

6. ZOZNAM ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, ktorí sú stavebníkovi známi
(osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté):

podpisy všetkých žiadateľov

K žiadosti o dodatočné stavebné povolenie sa prikladajú:
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či
stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje žiadať o dodatočné povolenie (výpis z listu vlastníctva, kópia z
katastrálnej mapy, užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej
kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z
vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou),
- geometrický plán - zameranie stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností (tento doklad sa nedoplní
ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, napr. pri nadstavbe, stav. úprave),
- dokumentáciu
skutočného
realizovania
stavby
alebo zjednodušenú dokumentáciu skutočného
realizovania stavby (§ 29 Vyhlášky číslo 453/2000 Z.z.) v troch vyhotoveniach,
- doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
- vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie
uskutočňovania stavby, ak ide o rozostavanú stavbu a uskutočňovanú svojpomocou,
- správny poplatok v hodnote ................... Sk,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy a obce, napr.:
- ObÚŽP v Nitre, odbor ochr. zložiek život.prostr. Zl. Moravce - Štátna ochrana prírody a krajiny
- Štátna vodná správa
- Odpadové hospodárstvo
- Ochrana ovzdušia
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58
- Obvodný úrad v Nitre, odbor krízového riadenia, Štefánikova 88
- Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova 88
- Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ Zl. Moravce
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz. kom., Nábr. Mládeže 1, Nitra
a iné vyjadrenia podľa druhu stavby

