
                                                                         OBEC  OSTROVANY
                                                                         Stavebný úrad
                                                                         082 22  OSTROVANY 60

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


Žiadosť 
o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby
(začatej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore so zákonom)



	Žiadateľ  ...........................................................................................................................
bytom ...........................................................................................................................................
tel./e-mail:   ..................................................................................................................................
 žiadam o dodatočné povolenie stavby.........................................................................................
postavenej bez stavebného povolenia v obci ...............................................................................
na pozemku parc. č. ............................... k. ú. .............................................................................
projektant stavby:.................................................. adresa...........................................................
Vlastníci susedných nehnuteľností:
.................................................................., bytom .......................................................................
.................................................................., bytom .......................................................................
.................................................................., bytom .......................................................................
.................................................................., bytom .......................................................................
Popis rozostavanosti stavby (prípadne ukončená)  ......................................................................
.......................................................................................................................................................
ÚDAJE O STAVEBNOM DOZORE
Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať:
Meno a priezvisko .......................................................................................................................
Povolanie, kvalifikácia ................................................................................................................
bytom...........................................................................................................................................
Prehlásenie stavebného dozora: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................


..............................................................    			
pečiatka a podpis stavebného dozora	


                                                                                       ...............................................................
                                                                                                     podpis žiadateľa
           
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 skutočného realizovania stavby (v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)
- Súčasťou projektu sú:	
- statické posúdenie projektovej dokumentácie stavby
- protipožiarne riešenie stavby
- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy  (podľa povahy veci)
5. 2x situácia osadenia stavby v mierke 1:200
6. Doklad o vyňatí pôdy z PPF (v prípade, že pozemok je vedený ako poľnohospodárska pôda, orná pôda resp. záhrada.)
7. Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností    
8. Stanovisko obec Ostrovany podľa schváleného  územného plánu obce.
9. Doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
- Krajský pamiatkový úrad Prešov
10. V prípade ukončenej stavby doložiť ďalšie prílohy, ako ku kolaudácii stavby
	Geometrický plán – porealizačné zameranie (pri stavbách, ktorým má byť pridelené súpisné číslo, musia byť v geometrickom pláne uvedené aj súradnice adresného bodu podľa vyhlášky MV SR č. 142/2015 Z. z.)

Osvedčenie o stave nových komínov
Doklad o výsledkoch predpísaných skúšok elektroinštalácie
Doklad o výsledkoch predpísaných skúšok plynofikácie
Kópiu zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Doklady o výsledkoch predpísaných a realizovaných skúšok (v prípade, že stavba je odkanalizovaná do žumpy, potvrdenie o jej nepriepustnosti)
Energetický certifikát stavby
Certifikáty zabudovaných materiálov
11. Doklad o zaplatení správneho poplatku

Správny poplatok:

Položka č. 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby 150 EUR (trojnásobok sadzby ustanovenej v položke č. 60)



