V Ilave dňa...............................

Mesto Ilava
referát stavebného poriadku
ILAVA

Vec: Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia podľa § 88a zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ v znení § 8 vyhlášky
453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – zmena
stavby pred jej dokončením spojenú s kolaudáciou stavby podľa § 79 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ v znení § 17
vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
I.

Stavebník /-ci/
Meno, /názov/, adresa /pri právnickej osobe jej sídlo/
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

II.

Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby /pri dočasnej
stavbe sa uvedie doba jej trvania/
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

III.

IV.

V.

Parcelné čísla a druhy /kultúry/ stavebného pozemku
Podľa katastra nehnuteľností: parc. č. ............. druh /kultúra/:.................. kat.
územie...................
Parcelné čísla ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť
ako stavenisko / napr. časť verejného priestranstva/.......................................................
druh /kultúra/ ................................................ kat. územie................................................
K stavebnému pozemku /prípadne k existujúcej stavbe/ má stavebník
- vlastnícke právo..............................................................................................................
- iné právo /uviesť aké/ ...................................................................................................
K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo..............................................................................................................
- iné právo /uviesť aké/ ....................................................................................................
Údaje a spracovateľovi dokumentácie
Projektovú dokumentáciu vypracoval............................................................................
Uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia, resp. oprávnenia/
Spôsob uskutočnenia stavby
- svojpomocou
- dodávateľsky

Stavba bude odovzdaná a prevzatá do................................. Stavenisko bude úplne
vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená do.............................. Stavba bude /nebude/
užívaná ako prevádzkareň. Na komplexné vyskúšanie bude /nebude/ plynule nadväzovať
skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať od ............... do.....................
Názov adresa budúceho užívateľa................................................................................................
/ak je v dobe začatia konania známy/.
..........................................................................................................................................
Základné údaje zmene stavby , jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi. Pri
líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom účastníkov
stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú
............................................................................................................................................

VI.

............................................................................................................................................
VII.

Správny poplatok : 33 EUR

........................................................
Meno a funkcia osoby oprávnenej
zastupovať právnickú osobu
/pečiatka, podpis/
Pri fyzických osobách podpisy
všetkých žiadateľov
Prílohy:
1.

2.

3.
4.

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,
projektová dokumentácia stavby /projekt stavby/ vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch
vyhotoveniach, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/ zákona, postačí dokumentácia vypracovaná
osobou s príslušným odborným vzdelaním,
Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad
o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného
vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím- vytýčenie
stavby

Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo
k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
6. Revízne správy elektro, plyn , potvrdenie o nezávadnosti komínov, tlakové skúšky kanalizácie, vody ,
kúrenia
7. Doklady o certifikácii použitých stavebných materiálov na stavbu
8. doklad o zlikviodovaní odpadu zo stavby
9. energetický certifikát podľa zákona 555/2005 Z.z.
10. Zmluvy z PVS a.s. na zásobovanie vodou a odvedenie splaškových vôd.
5.

