                                                                     OBEC  OSTROVANY
                                                                     Stavebný úrad
                                                                     
                                                                      08222  OSTROVANY 60
                                                                                           

V .................................. dňa .........................



Vec
 Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z.


	Stavebník:

Priezvisko, meno, titul, názov organizácie, adresa, sídlo:




	Druh, účel a miesto stavby:


- druh: ____________________________________________________________________________

- účel: ____________________________________________________________________________

- miesto stavby: _____________________________________________________________________

	Parcelné čísla stavebného pozemku:


podľa LV KN: ______________________________________________________________________

katastrálne územie: __________________________________________________________________

druh (kultúra): ______________________________________________________________________

Vlastníci susedných nehnuteľností (priezvisko, meno, adresa): ________________________________

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
K stavebnému pozemku má stavebník:

- vlastnícke právo: ___________________________________________________________________
- iné právo: ________________________________________________________________________


	Údaje o dokumentácii:

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: (meno, resp. názov firmy, adresa, sídlo)




	Spôsob ukončenia stavby:

- svojpomocne, dodávateľsky: _________________________________________________________
- termín začatia: ____________________________________________________________________
- termín ukončenia: __________________________________________________________________

Stavebný dozor bude vykonávať: (meno, resp. názov firmy, adresa, sídlo)


	Základné údaje o stavbe:

Jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:

 




                                                                 Podpisy žiadateľov:






Doklady k žiadosti:

1. Doklad o vlastníctve pozemku – List vlastníctva nie starší ako 3 mesiace 
2. Kópia katastrálnej mapy – nie staršia ako 3 mesiace
3. Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
4. 2x projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním ,
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov,
6. Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
7. Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
8. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
9. Doklad o vyňatí pôdy z PPF (v prípade, že pozemok je vedený ako poľnohospodárska pôda, orná pôda resp. záhrada.)
10. Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností    
11. Doklad o zaplatení správneho poplatku.


Správny poplatok:

Položka č. 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu....................50 eur
2. na stavbu bytového domu.................... 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
2. bytových domov.................... 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka....30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady..... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka...50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a
e)....................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 
....................do 50 000 eur vrátane....................100 eur
....................nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane....................200 eur
....................nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane....................400 eur
....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane....................600 eur
....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane....................800 eur
....................nad 10 000 000 eur....................1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby....................50 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


