FO
.......................................................................................................................................................
Žiadateľ (meno, priezvisko, úplná adresa, telefonický kontakt, popr. Názov, sídlo firmy a IČO)

V ............................. Dňa ..........................
Správny poplatok ............Sk
zaplatený dňa .......................
Obec Horná Lehota
Horná Lehota č. 210
027 41 Oravský Podzámok

VEC: Žiadosť o stavebné povolenie
Investor (stavebník) .................................................. (nar.................) a manž. ...........................
(nar.......................) žiadame o vydanie stavebného povolenia na ...............................................
......................................................................................................................................................
stručný popis stavby

v kat. území ....................................................... na pozemkoch parc. KN č. ..............................
........................................v kult. ...................................................................................................
Ku stavebnému pozemku (príp. existujúcej stavbe) mám:
Vlastnícke právo (číslo LV alebo iného dokladu) .......................................................................
iné právo (uviesť aké, § 139 stavebného zákona) ........................................................................
Stavba bude realizovaná
svojpomocne
dodávateľom*
Zhotoviteľ stavby .........................................................................................................................
Názov a adresa firmy – doložiť oprávnenie (výpis z obchodného registra)

Stavbyvedúci ................................................................................................................................
meno, adresa, doložiť oprávnenie

............................................
.
pečiatka a podpis
Stavebný dozor bude vykonávať ..................................................................................................
meno, adresa, doložiť oprávnenie

............................................
.
pečiatka a podpis
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. prot. .........................................
zo dňa .............................................................
Približný termín začatia .................................. ukončenia stavby ...............................................
Náklad stavby: ................................................
Projektovú dokumentáciu vypracoval: .........................................................................................
meno, adresa, doložiť oprávnenie

Mená, adresy a parcelné čísla vlastníkov susedných pozemkov, stavieb:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................
podpis žiadateľa/ov/
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. so spracúvaním
svojich osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený
osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktorú sú uvedené v žiadosti. Beriem na
vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ust. Zákona č. 428/2002
Z.z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov
Vyhradzujeme si právo vyjadrenia sa ku stavebnému konaniu podľa § 63 zákona č. 50/1976
Zb. (stavebný zákon) a svoje stanovisko doložíme na stavebnom konaní, v opačnom prípade
ho uvádzame na túto žiadosť.
Stanoviská nie sú potrebné, ak sa správcovia sietí vyjadrovali pri územnom konaní aj k stavebnému
konaniu.

Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Dolný Kubín
Slovak Telecom a.s. Bratislava (pracovisko Dolný Kubín, Radlinského ul.)

SSE a.s. OKÚ Dolný Kubín

SPP a.s., odb. prevádzky, 010 22 Žilina

Stanovisko Obce Horná Lehota

Prílohy:
1. Doklad o vlastníctve pozemku (stavby), list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, prípadne
iný doklad (§ 139 stavebného zákona)
2. Kópia z katastrálnej mapy, geometrický plán
3. Projektová dokumentácia 2 sady plus situácia v mierke 1:200
4. Fotokópia rozhodnutia o umiestnení stavby
Iné doklady (ak boli pri územnom konaní aj vyjadrenia pre stavebné konanie, doložiť
fotokópie vyjadrení, súhlasov):
5. Súhlas Obvodného úradu ŽP Dolný Kubín, ref. ochrany prírody a krajiny
6. Súhlas Obvodného úradu ŽP Dolný Kubín, ref. ochrany vôd
7. Vyjadrenie Obvodného úradu ŽP Dolný Kubín, ref. Ochrany v odpadovom hospodárstve
8. Súhlas Obvodného úradu ŽP Dolný Kubín, ref. ochrany ovzdušia – prílohou k žiadosti
o súhlas je projektová dokumentácia (technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
príp. vzduchotechnika) spracovaná podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, vyhl. č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl.č. 410/2003 Z.z., vyhl. 409/2003 Z.z., vyhl. č. 6/2004
Z.z. s definovanou kategorizáciou energetického alebo technologického stredného príp. veľkého
zdroja a požiadavkami na rozptyl emisií, dostupovú vzdialenosť zdroja od trvalo obývaných
obytných objektov, iných verejných stavieb pre verejnosť).

9. Stanovisko Obvodného úradu pozemkového úradu, pracovisko Dolný Kubín – odňatie
pôdy z PPF
10. Stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dolný Kubín
11. Stanovisko Správy a údržby ciest Dolný Kubín
12. Stanovisko OR hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín
13. Stanovisko Slovenskej správy ciest Žilina, pracovisko Dolný Kubín
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

