
Obec ........................................ 
Obecný úrad ............................. 
Psč    .........................................                              V ...................., dňa ................ 
 
 
Vec: ŽŽiiaaddoossťť  oo  ppoovvoolleenniiee  zzmmeennyy  ddookkoonnččeenneejj  ssttaavvbbyy,,  nnaaddssttaavvbbyy,,  pprrííssttaavvbbyy,,    

ssttaavveebbnneejj  úúpprraavvyy  ppooddľľaa  §§  5588  ssttaavveebbnnééhhoo  zzáákkoonnaa  
 
a) meno, priezvisko (názov)stavebníka, adresa (sídlo), tel. č., e-mail: ................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................................   
                            
b) druh, účel (prístavba, nadstavba, stavebné úpravy): .......................................................................... 

miesto stavby :  ................................................                         
predpokladaný termín dokončenia stavby: ....................................................   
                            

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv 
podľa katastra nehnuteľností /§ 18 a 69 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov/ : 
 ............................................................................................................................................................. 

   
 parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 

stavenisko:.......................................................... 
 
d)  meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta: ....................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
  
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou:............................................. 
 
f) zák1adné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a 

jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach: v súlade s predloženou 
PD, stavba nebude mať negatívny vplyv na ŽP a zdravie ľudí 

 
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi (ak ide o líniovú stavbu a 

stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov 
sa neuvádza):.........................................................................................................................................                    

 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona NR SR  
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

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

ppooddppiiss  ssttaavveebbnnííkkaa  
                                              

Prílohy: 
1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné 

právo, ktoré ho oprávňuje vykonať zmenu stavby (stavebníkom môže byť aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá je 
nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby), 

2. projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach (ak ide o stavby podľa § 45 
ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním), 

3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, ak sa obstarali pred 
podaním žiadosti, 

4. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, 
5. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude 

zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, 
6. doklad o uhradení správneho poplatku  - platba v hotovosti alebo na účet 
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