Telefón:
Mesto Snina
Odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ul. strojárska 2060
Snina
Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ust. stavebného zákona)
(v stavebnom konaní zlúčenom s územným konaním)

Stavebník: (Meno, priezvisko, titul, narodený, bydlisko – organizácia, konateľ spoločnosti, adresa, IČO)

Druh stavby:
Účel stavby:
Miesto stavby:
Termín dokončenia stavby:
Pri dočasnej stavbe doba trvania:
Rozpočtový náklad:
Parcelné čísla stavebného pozemku: KN
k.ú. Snina, kultúra:
K stavebnému pozemku má stavebník vlastnícke právo – iný vzťah
Vlastníci susedných nehnuteľnosti: (meno, priezvisko, adresa)
parc. č. C KN
parc. č. C KN
parc. č. C KN
parc. č. C KN
Meno, priezvisko a adresa zodpovedného projektanta:
Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ:
Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať:
Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:

Zoznam účastníkov stavebného konania: (meno, priezvisko, adresa)

V Snine dňa

Podpis a pečiatka stavebníka:

Prílohy:
1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku
či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu
stavby, alebo udržiavacie práce /list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, nájomná zmluva a pod./
2. Projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach vypracovaná
v súlade s § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. vrátane statického posúdenia nosných časti konštrukcii a situácia
umiestnenia stavby spracovaná na podklade kópie z katastrálnej mapy, vrátane posúdenia podľa § 4 zák. č.
555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
3. Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
4. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby,
že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
Ak ide o stavbu realizovanú zhotoviteľom vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude vykonávať funkciu
stavbyvedúceho na stavbe + kópia živnostenského listu zhotoviteľa,
5. Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov,
6. Záväzné stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu napr. od:
- orgánu na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy - Obvodného pozemkového úradu
v Humennom,
- orgánu štátnej správy lesného hospodárstva - Obvodného lesného úradu v Snine na umiestnenie stavby
na lesnom pozemku alebo v ochrannom pásme lesa,
- cestného správneho orgánu - Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Humennom,
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove,
- orgánu ochrany ovzdušia - Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina,
Mesta Snina (súhlas s umiestnením a povolením zdroja znečistenia ovzdušia),
- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - Obvodného úradu životného prostredia v Humennom,
pracovisko Snina, úsek odpadového hospodárstva,
- orgánu štátnej vodnej správy - Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina,
úsek št. vodnej správy,
- orgánu ochrany prírody a krajiny – Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisko
Snina, úsek ochrany prírody a krajiny resp. Mesta Snina
- orgánu na úseku civilnej ochrany - Obvodného úradu v Humennom,
- dráhového správneho orgán – Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice k
umiestneniu stavby v pásme dráhy alebo v ochrannom pásme dráhy,
- Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom,
- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné,
- Obvodného banského úradu v Košiciach,
- Krajského pamiatkového úradu v Prešove,
- Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Humenné,
- Leteckého úradu SR, Odbor letísk, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava,
- Technickej inšpekcie SR, pracovisko Košice,
- Inšpektorátu práce v Prešove, Ul. Konštantinova 6,
- Ministerstvo ŽP SR Bratislava (EIA),
- Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Humenné,
- Sl. zväzu telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné,
- Vsl. energetiky a.s. Siete Východ Michalovce,
- Vsl. vodárenskej spoločnosti a.s. závod Humenné,
- Vsl. vodárenská spoločnosť, Prevádzka VVS Starina Vranov n/T.,
- Sl. plynárenského priemyslu a.s., RC Východ, Lokalita Michalovce,
- T Com, Slovak Telecom a.s., Ul. poštová 18, Košice,
- Tenergo Brno a.s., OZZO, Prevádzka Snina, Ul. budovateľská 2204,
- Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, Povodie Laborca Michalovce,
- Sl. správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, Košice,
- Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné,

