
                      OBEC Nová Bystrica  

Nová Bystrica č. 657, 023 05  Nová Bystrica 

 

Vec: 

Žiadosť o  stavebné povolenie podľa § 35, § 39a ods. 4, § 58 stavebného zákona v spojení s § 

3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona (ďalej len vyhláška) 

 

Stavebník: 

  Meno a priezvisko, názov: 

 

 

  Adresa, sídlo:  

 

  Telefón:       E-mail: 

 

V zastúpení: 

  Adresa, sídlo:  

 

Právny vzťah k nehnuteľnosti: . 

  Vlastnícky – List(y) vlastníctva č.  

  Nájomný – 

  Iný – 

 

Názov stavby (podľa projektovej dokumentácie): 

 

  parcelné číslo/a: 

  katastrálne územie: Nová Bystrica    Harvelka  Riečnica 

  umiestnenie pozemku: v zastavanom území obce  mimo zastavaného územia obce 

  druh pozemku podľa listu vlastníctva: 

 

  Parcelné čísla pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko: 

 

    

Predpokladaný termín začatia stavby: 

Predpokladaný termín ukončenia stavby:  

V prípade dočasnej stavby doba jej trvania: 

Projektant stavby - meno a priezvisko, názov:  

 

   Adresa, sídlo:  

   Číslo osvedčenia: 

   Rozsah oprávnenia: 



                      OBEC Nová Bystrica  

Nová Bystrica č. 657, 023 05  Nová Bystrica 

Spôsob realizácie stavby:  

   * svojpomocne - Stavebný dozor (meno a priezvisko): 

 

                                Adresa, sídlo: 

          Číslo osvedčenia: 

             Rozsah oprávnenia: 

 

 

   * dodávateľsky - Zhotoviteľ (názov):  

                                 Sídlo:  

 

Náklady stavby:  

 

 

Mená a adresy účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k 

pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke 

alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo 

dotknuté: 

 

 

 

 

- ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu 

 

 

 

 

- ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov 

stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza. 

 

 

Zároveň týmto dávam súhlas Stavebnému úradu v Obci Nová Bystrica v zmysle zákona         

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov          

pre účely spracovania mojich osobných údajov v tomto konaní. 

 

V Novej Bystrici     dňa:   

 

 

Podpisy žiadateľov: 



                      OBEC Nová Bystrica  

Nová Bystrica č. 657, 023 05  Nová Bystrica 

 

Prílohy k žiadosti: 

1) list vlastníctva – zabezpečí obec Nová Bystrica 

2) kópia z katastrálnej mapy – zabezpečí obec Nová Bystrica 

3) súhlas vlastníka nehnuteľností resp. iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 

stavebného zákona -v prípade využitia, prechodu, zásahu ... do cudzieho pozemku 

4) splnomocnenie - v prípade zastupovania stavebníka v konaní 

5) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch 

vyhotoveniach v súlade s § 9 vyhlášky; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, 

postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, 
6) osvedčenie projektanta 

7) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo 

kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 
8) výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby 

9) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním 

žiadosti 

10) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce: 

Obec Nová Bystrica - súlad s ÚPD, pripojenia na obecné siete, vjazd z obecnej 

komunikácie 
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova ul. č. 91, Čadca 

- z hľadiska štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny, 

odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia 

  Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova ul. 95, Čadca 

Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, Ul. A. Hlinku č. 2621, Čadca 

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova ul. č. 1156, Čadca, 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. A. Hlinku č. 4, Čadca, 

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova ul. č. 91, 

Čadca, 

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Horná ul. 2483, Čadca, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa PSV I, Nimnica, 
 

11) vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k plánovaným odberom a bodom napojenia na verejné 

siete: SSD, a.s., SEVAK a.s., SPP-Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s. 

 

 

- správny poplatok ................. eur (v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
 

 

 

 

 

 

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, 

vyjadrenia, súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť  primerane  podľa povahy a rozsahu 

stavby. Stavebný úrad si vyhradzuje právo na predloženie ďalších príloh a stanovísk. 
 

 


