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Obec Hrubá Borša 
Maloboršanská ulica 73/37 
900 50 Hrubá Borša 
 
V Hrubej Borši dňa: ....................................... 

                                            
 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení 
neskorších zmien a doplnkov a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 
 
1. STAVEBNIK /-CI/  
 
Priezvisko, meno, titul …………………………………………………………………………. 

 
Adresa ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. DRUH, UČEL, MIESTO STAVBY, PREDPOKLADANY TERMIN DOKONČENIA    
    STAVBY 
………………………………………………………………………………………….……….. 
........................................................................................................................................ 

 
3. PARCELNÉ ČÍSLA A DRUHY /KULTÚRY/ STAVEBNÉHO POZEMKU 
Podľa evidencie nehnuteľností ......................................................................................, 
Druh ...............................................................................................................................,  
Kat. územie/ ................................................................................................................... 
Parcelné čísla susedných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko / druh, kat. územie/ 
………………………………………………………………………………………….……….. 

.................................................................................................................................. 
K stavebnému pozemku /prípadne k existujúcej stavbe/ má stavebník  
- vlastnícke právo............................................................................................................... 
- iné právo /uviesť aké/ ...................................................................................................... 
 
4. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII 
Projektovú dokumentáciu stavby 
vypracoval.................................................................................................................................. 
/uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia, resp. oprávnenia/ 
 
5. SPOSOB USKUTOČNENIA STAVBY 
Svojpomocou.............................................................................................................................. 

 
Dodávateľský.............................................................................................................................. 
 
6. ZOZNAM A ADRESY UĆASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA,  
.................................................................................................................................................... 

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

 
.................................................................................................................................................... 
 
V Hrubej Borši, dňa .............................. 
 
       
        podpisy všetkých žiadateľov 
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Prílohy: 
1. List vlastníctva alebo iný dokument, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom 
pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku či stavbe iné právo. 
2. Kópia z katastrálnej mapy, 3x projektovú dokumentáciu vrátane profesií, 3x katalógový list, 
ak sa výstavba bude realizovať podľa katalógového projektu, ak ide o stavby podľa §45 ods. 
6 písm. a/ zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným 
vzdelaním, 3x projektovú dokumentáciu vrátane profesií ak projektovú dokumentáciu 
spracoval projektant jednotlivec, ktorý je oprávnenou osobou, 3x situácia osadenia stavby 
vrátane susedských stavieb a uličných pohľadov, napojenia na inž. siete v M 1:200 ak nie je 
súčasťou projektovej dokumentácie. 
3. Rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak sa stavba uskutočňuje v 
záhrade, na roli, pasienku  
4. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozora, alebo 
kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby. 
5. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, kópia všeobecne záväzného nariadenia o 
schválení územného plánu zóny, ak sa rozhodnutie nevyžaduje. 
6. Súhlas obce s malým zdrojom znečistenia a súhlas obce na kanalizačný zvod. 
7. Výkres žumpy 3x, ak nie je stavba odkanalizovaná. 
8. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie plynu  
9. Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie od ZEZ. 


