
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou      
                                    

(k §88a/ zák.č.50/1976 Zb.) 

 
 

Obec Bellova Ves 
Obecný úrad Bellova Ves č. 75 
930 52 Blahová 

 

 

1. MENO, PRIEZVISKO (názov) A ADRESA (sídlo) VLASTNÍKA STAVBY: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

2. DRUH, ÚČEL A MIESTO STAVBY 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Predpokladaný termín dokončenia stavby: ……………………………………………………................     

Pri dočasnej stavbe dobu jej trvania: …………………………………………………………................. 

3. PARCELNÉ ČÍSLO A DRUH ( kultúra ) stavebného pozemku s uvedením 

vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

4. MENO, PRIEZVISKO ( názov ) a ADRESA ( sídlo ) PROJEKTANTA: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE, jej členení , technickom alebo výrobnom 

zariadení , budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a 

o súvisiacich opatreniach: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

6. ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KONANIA, ktorí sú stavebníkovi známi (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) 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

podpisy všetkých žiadateľov 



K žiadosti o dodatočné stavebné povolenie sa prikladajú: 

 

1. Správny poplatok uhradený v zmysle Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch 

2. Kópia z pozemkovej mapy – originál, nie starší ako 1 rok  

3. doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby /geometrický plán originál/  

4. povolenie Obecného úradu na výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom 

prípojok na siete tech. infraštruktúry  

5. stavebný denník  

6. správa o prvej odbornej prehliadke a odb. skúške elektrického zariadenia  

7. správa o odb. prehliadke a skúške vyhradeného EZ /prvá východisková správa  

8. správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu  

9. povolenie o odkladaní stavebného odpadu na skládku /vážny list/  

10. potvrdenie nepriepustnosti kanalizačnej prípojky  

11. tlaková skúška kanalizácie  

12. tlaková skúška vodovodu  

13. potvrdenie o stave komínového telesa  

14. tesnosť žumpy /atest nepriepustnosti žumpy/  

15. protokol o nezávadnosti pitnej vody /studňa/  

16. certifikát energetickej hospodárnosti stavby /podľa zb. zákonov 555/2005/  

17. Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí k existencii ich podzemných vedení  

  – ZSE k prípojke NN k PD a podzemným vedeniam – Dunajská Streda  

  – Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti /vodárne a kanalizácie/ k PD a  

  podzemným vedeniam – Dunajská Streda  

  – Slovak Telekom a.s., miestne siete – Dunajská Streda  

18. Príslušná obec  

  – Povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na nehnuteľnosť  

19. Vyjadrenia, stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií  

  – Obvodný pozemkový úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3  

  – Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda,  

  Trhovisko 235/7 /ak je napojenie na štátnu cestu/  

  – Okresné riaditeľstvo PZ v DS, okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 6, DS /ak je  

  napojenie na štátnu cestu/  

  – Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavská 10, DS /ak je  

  napojenie na cestu, ktorú majú v správe/  

20. 3 x projektová dokumentácia /projekt obsahuje/  

  – sprievodnú správu  

  – súhrnnú technickú správu  

  – celkovú situáciu stavby s vyznačením vzdialeností stavby od hraníc susedných  

  pozemkov a stavieb na nich, návrh prípojok na inžinierske siete, vyznačenie  

  garážového stojiska a prístupu k nemu /§ 45 ods.1 vyhl. č. 532/2002 Z.z./, vyznačenie  

  priestoru na odkladanie odpadu z užívania stavby / § 45 ods.2 vyhl. 532/2002 Z.z./  

  – stavebné výkresy  

  – statiku a statické výpočty nosných konštrukcií  

  – riešenie požiarnej ochrany  

  – výkresy rozvodov inžinierskych sietí /elektrina, zdravotechnika/  

  – geologický prieskum  

  – prieskum výskytu radónu v zmysle vyhl.č.406/1995 Z.z.  

  – výkres studne  



  – výkres žumpy  

  – ak PD /projektová dokumentácia/ je katalógový projekt, potom osadenie stavby,  

  projekt prípojok /voda, kanalizácia, elektrika/, statické posúdenie základovej 

  konštrukcie podľa geologického prieskumu  

21. Certifikáty projektantov /fotokópia/  

22. Čestné prehlásenie projektanta o dĺžke praxe /jednoduché stavby/  

23. Osvedčenie a prehlásenie autorizovanej osoby pre stavebný dozor /aj jednoduché 

stavby/  

24. V prípade, že sa realizujú nové prípojky, vyjadrenie k prípojke od  

  – Západoslovenskej energetiky a.s., Kračanská cesta 1607/45, DS  

 

Upozorňujeme stavebníkov na možnosť požadovania ďalších dokladov a náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov podľa povahy veci – pred vybavovaním je nutná osobná 

konzultácia /nie cez internet, telefón/ so zamestnancom SocÚ v Šamoríne, Gazdovský rad 

37/A 

 
 


