Žiadateľ, adresa
V

dňa

Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok
Dr. Alexandra 30
060 01 Kežmarok

VEC: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
( podľa zákona č. 50/1976 Zb., v znení noviel)
Stavebník( meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri právnickej osobe sídlo a štatutárny
zástupca podľa živnostenského listu, kópia výpisu z obchodného registra:
Stavba – označenie ( rodinný dom, hospodárska budova, garáž, záhradná chatka, výrobná
hala) :
Druh stavby ( novostavba, prístavba, nadstavba, stavebná zmena, stavebné úpravy)
miesto stavby :
Predpokladaný termín dokončenia stavby :
Pri dočasnej stavbe aj čas jej trvania :
Parcelné čísla a druh ( kultúra ) pozemku určeného pre výstavbu podľa katastra
nehnuteľností, nehnuteľnosť parc. č. a kultúra:
Katastrálne územie:
Právny vzťah stavebníka k pozemku ( vlastnícke a iné právo):
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:
Projekt stavby vypracoval ( meno, priezvisko, názov a adresa, oprávnenie na vykonávanie
projektových prác, číslo zo dňa, kto vydal oprávnenie):
Spôsob uskutočnenia stavby ( svojpomocne, dodávateľsky):
Názov a adresa zhotoviteľa stavby :
Stavebný dozor bude vykonávať :
Osvedčenie na vykonávanie činnosti ( číslo, dátum vydania a názov orgánu, ktorý
osvedčenie vydal):
Vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
( podpis) :

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a vplyvu na životné prostredie a súvisiacich opatreniach:

Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi ( meno a adresa
vlastníkov susedných nehnuteľností a pozemkov s uvedením parc. čísla pozemku , pri
líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov konania
sa zoznam a adresy neuvádzajú)

Prílohy :
-

správny poplatok zaplatený na obci
2x projekt vrátane profesií
snímok z katastrálnej mapy s 8 € kolkom
doklad preukazujúci vlastníctvo ( list vlastníctva s 8 € kolkom) alebo iné právo
stavebníka k pozemku a stavbe ( § 139 zákona č. 50/1976 Zb. )
právoplatné územné rozhodnutie
vyjadrenie správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy

podpisy fyzických osôb,
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej zastupovať právnickú osobu ,
pečiatka a podpis

