
___________________________________________________________________________ 

 

č.:             OBEC TRSTICE 

v Trsticiach, dňa         925 42 Trstice 

č.667 

 

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: : 

____________________________________ 
1. Žiadateľ: 

    Meno a priezvisko: 

_________________________________________________ 

 

    Adresa bydliska: 

___________________________________________________ 

 
2. Popis, vybavenie a účel stavby (nadstavby, prístavby). Stručný popis  stavby včítane                 

označenia účelu: 
 

____________________________________________________________________________

___ 

3. Miesto stavby: TRSTICE 

 
Obec:   TRSTICE 

pozemok parc.č., na ktorom má byť stavba uskutočnená podľa evidencie nehnuteľností 

 _____________________________________________________________________ 

 
 katastrálne územie: TRSTICE,  výmera v m

2
 ____________________________________ m

2  

 

 vedená v evidencii nehnuteľností ako _____________________________________________ 

 (uvedie sa kultúra pozemku), spôsob jeho doterajšieho využitia. 

Rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydané Obvodným 

pozemkovým úradom v Galante  

dňa __________________________ pod č. ________________________________________ 
Ak sa jedná o prístavbu alebo nadstavbu č.d. objektu: 

Označenie (parc.č.) ostatných pozemkov, ktoré majú byť využité ako stavenisko ( napr. časť  

 

verejného priestranstva)________________________________________________________ 
K pozemku, na ktorom  má byť stavba uskutočnená ( existujúcej stavbe) má vlastník 

-vlastnícke právo 

-právo osobného užívania 
-iné právo 

 

 

4. Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 



 _____________________________________________________________________ 

 

 
5. Údaje o dokumentácii 

Dokumentáciu vypracoval: 

 

-projektant: __________________________________________________________________ 

 

 
6. Spôsob prevedenia stavby 

 

-svojpomocne  odborný dozor bude prevádzať:_______________________________ 

 
    registračné č. _____________________________________________ 

 

 -dodávateľsky  prevedie ju organizácia 
 

7. Predpokladané krytie stavebných nákladov 
 

Celkový odhad stavebných nákladov v €_________________________________________ 

 

 
8. Predpokladané dokončenia stavby:_____________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

               podpis stavebníka 

 

Prílohy: 
1.Projektová dokumentácia 2x 

2.List vlastníctva, kópia z KN mapy 
3.Záväzné stanovisko obce 

4.Prehlásenie stavebného dozora 

5.Zaväzné stanovisko : 

 -Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
 -Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 

 -Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., P.Pázmanya 4, 927 01 Saľa 

 -Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,  817 62Bratislava 
 -Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

6.Ak ide o stavby na podnikanie: 

    Zaväzné stanovisko : 

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante /stanovisko k projektovej 
dokumentácií/, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta 

 -Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10, 924 01 Galanta 

 -Obvodný úrad  životného prostredia –odbor št.správy zložiek ŽP, odbor št.vodnej správy a OH 
 -Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

 

 

 

 

 
 


