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Obecný úrad
Hlavná 127/46
Malá Mača

Sládkovičovo

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadateľ (stavebník):
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meno

priezvisko

dátum narodenia

ulica

číslo domu

obec
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PSČ pošta

�9�2�5� �2�1� � �S�l�á�d�k�o�v�i���o�v�o

štát
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P.O.Box

druh stavby

účel a spôsob užívania stavby

Miesto stavby :
Podľa evidencie katastrálneho úradu je pozemok na parcele číslo
ako

kat. území Malá Mača o o výmere
, spôsob doterajšieho

využitia
Ak ide o

uviesť číslo popisné objektu

.

Označenie ďaľších pozemkov, ktoré sa použijú ako stavenisko

Predpokladaný termín dokončenia stavby :
Vlastnícke právo (alebo iné právo) ku stavebnému pozemku:
K pozemku, na ktrorom má byť stavba uskutočnená má stavebník:

m2 vedený
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Vlastníci susedných
nehnuteľností

Údaje o
dokumentácii:
Dokumentáciu
vypracoval:

Spôsob uskutočnenia stavby:

Odhad stavebných nákladov:
Prílohy ku žiadosti:
●
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku (list vlastníctva, alebo overený doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe)
●
predpísaná dokumentácia v 2 vyhotoveniach ( 3 x v prípade, že stavebník nie je vlastníkom stavby, ktorej sa navrhovaná zmena týka - pri nadstavbe, prístavbe)
Dokumentácia musí obsahovať projektové hodnotenie podľa § 2 vyhlášky MVRR SR 625/2006 Z. z. v rozsahu § 4 až 11 tejto vyhlášky
●
prehlásenie stavebného dozoru, že bude vykonávať dozor na stavbe a kópiu dokladu jeho odbornej spôsobilosti (kópia preukazu)
●
stanovisko obce
●
vyjadrenie obce k spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti
●
súhlas obce na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do výkonu 0,3 MW
●
súhlas Obvodného úradu životného prostredia Galanta na povolenie stredného a veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia nad 0,3 MW
●
doklady, prípadne rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ak si to povolenie stavby vyžaduje (napr. rozhodnutie o odňatí z pôdneho, alebo lesného fondu, orgánu dopravy,
ak stavba zasahuje do ochr. pásma štátnej cesty, alebo sa zriaďuje nový zjazd zo štátnej cesty, miestnej komunikácie a pod.)
●
vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante - pri stavbách na podnikateľskú činnosť, pri rod. domoch
- projekt požiarnej ochrany(adresa: Parková 1607/10, 924 01 Galanta)
●
vyjadrenie správcov inžinierskych sietí:
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Západoslovenská energetika a.s., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra, OZ, P. Pázmánya 4, 927 01 Šaľa
●
Slovak Telecom a.s., P.O Box 57A, 949 01 Nitra, pracovisko Galanta: Hviezdoslavova 797, Galanta
●
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
●
pri stavbách užívaných verejnosťou vyjadrenie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Mierové nám. 1, Galanta
●
pri stavbách na podnikanie pri zlúčenom územnom a stavebnom konaní a samostatnom územnom konaní rozhodnutie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta
●
správny poplatok:
33,00 € rodinný dom,
66,00 € bytový dom,
23,00 € samostatne stojaca garáž s jedným alebo dvomi miestami, chata do 25 m2
39,50 € chata nad 25 m2
23,00 € zmena dokončenej stavby na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením,
16,50 € na zmeny dokončených stavieb a na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činn osť
na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť,
33-199 € ostatné stavby podľa rozpočtových nákladov
2 x základná sadzba pri dodatočnom povolení stavby
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