
Žiadateľ: meno a priezvisko........................................................................................... 

Bydlisko: ulica...............................č.........obec/mesto ...................................PSČ......... 

 

 

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

 

                                                                                Titl. 

                                                                                Obec ( mesto) 

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

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

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

 

 

 

Vec: Žiadosť o povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní 

 

 

 

 

              Dolupodpísaný/á................................................týmto žiadam o povolenie v zlúčenom 

územnom a stavebnom konaní na stavbu.................................................. 

v kat. úz........................................, parc.č.................................... 

Termín predpokladaného ukončenia stavby je............................................................... 

Spôsob vykonania stavebných prác na stavbe: svojpomocne – dodávateľsky 

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

 

 

 

 

 

 

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

                                                                     podpis(pečiatka) žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

K žiadosti prikladám: 

 

- originál listu vlastníctva, prípadne iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo  

  iné právo k pozemkom, na ktorých sa stavba bude realizovať 

- 1 x snímok z katastrálnej mapy /originál/ 

- vyjadrenie správcov podzemných vedení o existencii týchto vedení v záujmovom  

  území a ich súhlasy na napojenie novonavrhovanej stavby  (Slovak Telekom, a.s.,  

  VSD, a.s. Košice, VVS, a.s Košice, SPP Distribúcia, a.s., príp. iné siete- Orange, kábl. 

televízia a pod.) 

- vyjadrenie obce (mesta) o skutočnosti, či novonavrhovaná stavba je v súlade so   

  schváleným územným plánom obce (mesta) 



- 2 x projekt stavby, vypracovaný projektantom alebo osobou s príslušným odborným  

  vzdelaním /+ kopia oprávnenia na projektovanie/, vrátane sprievodnej a súhrnej  

  sprievodnej správy, správy o protipožiarnej ochrane, statiky a pôdorysov vnútorných  

  rozovodov a inštalácií 

- 2 x situácia osadenia stavby v M=1:500 včítane odstupov od hraníc susedných  

  nehnuteľností., napojenie na jestvujúce tech.vybavenie územia  

- vyhlásenie oprávnenej /kvalifikovanej/ osoby o zabezpečení stavebného dozoru  

  a fotokopia spôsobilosti vykonávať tento dozor nad stavbou 

- vyjadrenie obce /mesta/ k prípustnosti žumpy pri realizovanej stavbe z hľadiska  

  ochrany vôd, ak sa povoľuje žumpa 

- súhlas obce (mesta) k zriadeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (vykurovacieho  

 zariadenia) a vyjadrenie k prístupu k stavbe z miestnej komunikácie 

- súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy /trvalé odnatie poľnohospodárskej pôdy  

  za účelom realizácie stavby- ak sa realizuje stavba na poľnoh.pôde, resp. záhrade 

- stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej  

  správy predpísané osobitnými predpismi /vyjadrenie k realizácii stavby z hľadiska   

  ochrany prírody, odpadového hospodárstva, dopravy a pozemných komunikácií, požiarnej 

ochrany, regionálneho úradu verejného zdravotníctva-  ak ide o prevádzkárňu 

- správny poplatok vo výške: 50,00 € (nové RD), 50,00 € (zmeny dokonč.stavieb- prístavby, 

nadstavby) 

 

 

Účastníci konania: 

 

1. Mená a adresy vlastníkov dotknutého pozemku: 

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

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

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

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

2. Stavebný dozor: 

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

 

3. Projektant:   

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

 

4. Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností / s popisom parc.č./: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam inštitúcií ktoré sa vyjadrujú k stavbe: 

 

1. Okresný úrad Košice-okolie, odb. starostlivosti o živ.prostredie, Hroncová 13, 041 70 

Košice,  

      a)  odd. odpadového hospodárstva 

             b)  odd. štátnej ochrany prírody- len mimo zastav. územia obce 

2. Východoslov.vodárenská spoločnosť a.s. KE, Komenského 50, 042 48 Košice 

3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, Košice 

 

V prípade prevádzok, verejných stavieb a pod.: 

 

6. Regionálna veter. a potrav.správa KE-okolie, Kukučínova ul. Košice 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 


