...........................................................................................................................................................................
Adresa investora

Mesto

Nová Baňa
Stavebný úrad
Nová Baňa
VEC

Žiadosť o stavebné povolenie – pre právnické osoby
I. Investor stavby:
týmto žiadam o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zákona č. 50/1976Zb., o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Zb., na
stavbu:
........................................................................................................................................................................
v katastrálnom území: ......................... na pozemku parc. č. ..........., druh pozemku: ...............................

III. Projekt stavby vypracoval:
Meno a adresa:

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

IV. Dodávateľom stavby bude:
Meno a adresa

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

V. Odborný stavebný dozor bude vykonávať:
Meno a adresa:

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

VI. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej
vplyve na životné prostredia a súvisiacich opatreniach:

Termín začatia stavby: .............
VII. Celkové rozpočtové náklady stavby:

Termín ukončenia stavby: ...................
............................................

VIII. Zoznam všetkých známych účastníkov stavebného konania:

........................................................
Investor

K žiadosti prikladám:
• projekt stavby v dvoch vyhotoveniach
• doklad o vlastníctve, alebo inom práve k predmetnej nehnuteľnosti
• vyjadrenia, posudky, rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy,
• vyjadrenia vlastníkov resp. užívateľov susedných pozemkov a stavieb, ktorých práva by mohli byť stavbou
dotknuté
• vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby /§ 46a, stavebného zákona /
ak ju bude sama pre seba uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných
predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania.
• doklady, prípadne rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi, (ako napr. predpismi o ochrane
poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní
vplyvu na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny )
• Žiadateľ uhradí správny poplatok v zmysle položky 60 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení jeho neskorších
zmien a predpisov a v zmysle zákona č. 465/2008 Z.z. do pokladne Mestského úradu alebo príslušnej
obce, resp. poštovou zloženkou, ktorú obdržíte na príslušnom stavebnom úrade.
správny poplatok ..................... €

