
.......................................................................................,.............................................................. 

/ meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ stavebníka / 

 

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

 

 

                                                                            Obec Klokočov 

                                                                            Klokočov 54 

                                                                            072 31  Vinné 

 
VEC: 

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

___________________________________________________________________________ 

 

I. Stavebník: /meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ 

 

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

 

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

 

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

II. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín ukončenia stavby / pri dočasnej stavbe sa     

    uvedie doba jej trvania/. 

 

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

 

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

 

III. Parcelné čísla a druhy / kultúry / stavebného pozemku  s uvedením vlastníckych alebo  

      iných práv podľa katastra nehnuteľností: 

      parc.č. .................................................................druh /kultúra/ ............................................ 

      kat. územie ............................................................................................................................ 

      Parc. č. susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností:................................................ 

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

      druh /kultúra/ ..................................................kat.ú.............................................................. 

      Parc.čísla ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako     

      stavenisko /napr. časť verejného priestranstva/ .................................................................... 

      druh /kultúra/.................................................kat.ú................................................................. 

      K stavebnému pozemku /príp. exist. stavbe/ má stavebník: 

      - vlastnícke právo 

      - iné právo /uviesť aké/ ......................................................................................................... 

      K susedným pozemkom má stavebník: 

      - vlastnícke práva 

      - iné práva /uviesť aké/ .......................................................................................................... 

IV. Meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ projektanta 

  

     ................................................................................................................................................. 
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V. Spôsob uskutočnenia stavby: 

      - svojpomocou 

      Stavebný dozor / meno, resp. názov, adresa a kvalifikácia/: 

 

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

      - dodávateľsky 

      Odborné vedenie stavby /meno, adresa a kvalifikácia/: 

 

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

 

VII. Základné  údaje  o stavbe,  jej členení,  technickom alebo  výrobnom  zariadení, budúcej    

       prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach: 

 

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

 

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

 

VIII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

        Ak   ide o  líniovu  stavbu  a  stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov  

stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                               podpis navrhovateľa /ov/ 

                                                                                               u právnických osôb pečiatka, 

                                                                                               meno, funkcia a podpis opr. osoby 
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Prílohy: 

1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že 

má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú 

stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej 

2. projektová dokumentácia stavby / projekt stavby/ vypracovaná oprávnenou osobou v troch  

vyhotoveniach, ak ide o jednoduchú stavbu, drobnú stavbu postačí dokumentácia 

vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním 

3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce: 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, F. Kráľa 21, Michalovce 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Chalupku 5, Michalovce 

- Regionálna veterinárna  a potravinárska správa, S. Chalupku 22, Michalovce 

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 

Michalovce 

- Okresný úrad Michalovce, odbor pozemkový a lesný, S. Chalupku 18, Michalovce 

- Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 

- Mesto Michalovce,/ref.dopravy, VaSM/ Nám.slobody 1, Michalovce 

- Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 

1, Michalovce 

- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01  

- Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 

- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava 

- VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca, 

S. H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce 

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, J. Hollého 46,  

071 01 Michalovce 

- Technická Inšpekcia a. s., Južná trieda 95, 040 01 Košice 

- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Košice 

- Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Nám. slobody 1, Michalovce 

- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

- ORANGE Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

- UPC Broadband Slovakia s r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava 

- Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice 

- Nafta a.s. Gbely 

- Posúdenie zámeru podľa zák. SNR č.127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

/EIA/. 

4. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním 

žiadosti 

5. územné  rozhodnutie,  ak  ho vydal iný  orgán  ako  stavebný  úrad  príslušný  na  stavebné   

   konanie 

6. kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné 

rozhodnutie nevyžaduje 

7. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo 

kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 

8. správny poplatok v zmysle zák. NR SR č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov /Obecnom úrade v mieste stavby/ 


