
 
………………………………………………………………………………………………….. 
   ( meno, priezvisko a adresa žiadateľa ) 
 
  
        V ........................... dňa.................. 
 
 
        Obecný úrad 
        D U B O V I C A   190 
 
 
 
Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rodinný dom ( rekonštrukcia ) podľa § 
8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
Stavebník, meno priezvisko a adresa: .......................................................................................... 
...........……………………………….....………………………………………………………...
žiadam o vydanie stavebného povolenia novostavbu, zmenu stavby – prístavba, nadstavba 
a stavebné úpravy rodinného domu. 
Stavbu chcem postaviť v………………………….....……,ulica….......……………….………,  
na pozemku parc. č. …………………………..katastrálne územie……………………………. 
 
 Stavbu zrealizujem podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. 
Beriem na vedomie, že akékoľvek odchýlky od overenej projektovej dokumentácie bez 
súhlasu stavebného úradu ú neprípustné a budú trestné podľa platných predpisov, prípadne 
bude stavba zastavená a na náklady stavebníka odstránená. 
 
ÚDAJE   ŽIADATE ĽA: 
 
 a /  Dodávateľským spôsobom budú uskutočnené tieto stavebné práce: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b /  V blízkosti mojej stavby je vedené el. vedenie, vodovod, kanalizácia, plynofikácia, štátna 
cesta I. triedy, III. triedy, miestna komunikácia, účelová cesta, vo vzdialenosti …………….m. 
 
ÚDAJE  O  STAVEBNOM  DOZORE: 
Odborný stavebný dozor na stavbe bude vykonávať: 
Meno a priezvisko:……………………………………………………, povolenie, kvalifikácia: 
………………………………………..bytom:…………………………………………............. 
 
 
 

..................……………………. 
vlastnoručný podpis, pečiatka 

                                                                                                                   stavebný dozor 
 



Dokumentáciu stavby vypracoval  meno a priezvisko projektanta: ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
pod akým číslom a kedy bolo vydané oprávnenie na projektovú činnosť : ................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe rodinného domu. S osadením 
stavby a s projektovou dokumentáciou som bol oboznámený a nám tieto pripomienky:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Mená, čitateľné podpisy a adresy susedov: .................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................................                                                                     
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
        ........................................................ 
                                                                                                 vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doklady k žiadosti: 
1. Rozhodnutie o umiestnení stavby. 
2. Doklad o vlastníctve pozemku + kópia z katastrálnej mapy. 
3. Situácia osadenia stavby a inžinierskych sieti v M 1 : 200 – 3 x. 
4. Projektovú dokumentáciu rodinného domu  v troch vyhotoveniach, podpísanú oprávneným 
projektantom. 
5. V prípade, že pozemok je evidovaný ako poľnohospodárska pôda , doklad o trvalom vyňatí 
pôdy z PPF. 
6. Doklad o zaplatení správneho poplatku.       
         
 


