
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA stavebný úrad Kubačova 21 831 06 
Bratislava 35 

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie 

(podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č.453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú 

ustanovenia stav. zákona) 

Žiadateľ (stavebník) : 

Meno a priezvisko (názov)  .....................................................................................................................  

Adresa (sídlo) žiadateľa, vrátane PSČ  ....................................................................................................  

Kontakt: č. telefónu  ................................................... , e-mail  ............................................................  

Názov stavby: .........................................................................................................................................  

Druh a účel stavby: 

Rozostavanosť: .......................................................................................................................................  

Miesto stavby : 

Podľa evidencie správy katastra LV č. : .....................je pozemok parc. č. :  .............................. 

v katastrálnom území  ................................................. o výmere  ........................ m2 vedený ako 

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

 ................................................. Ak ide o prístavbu - nadstavbu uviesť súpisné číslo objektu 

 ................................................. Označenieďalších pozemkov, ktoré sa použijú ako stavenisko (napr. 

časť verejného priestranstva): 

Právny vzťah k nehnuteľnosti: 

(vlastnícky - List vlastníctva č .................. , nájomný a pod.) predmet dodatočného povolenia so 

stručnou charakteristikou 

Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe uviesť dobu jej dočasnosti), mesiac - 

rok :  .........................................................................................................................................................  

Vlastnícke právo (alebo iné právo) k stavebnému pozemku : 

K pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená má stavebník : 

- vlastnícke právo 

- iné právo (uviesť aké)  .......................................................................................................................  

*/nehodiace sa prečiarknite Vlastníci susedných nehnuteľností (uviesť 

meno, priezvisko, úplnú adresu):  



Údaje o dokumentácii : 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval : (uviesť meno, adresu projektanta i číslo oprávnenia) 

Spôsob uskutočnenia stavby : 

- svojpomoc Stavebný dozor (uviesť meno,priezvisko oprávnenej osoby, 

adresu, číslo oprávnenia) :  .................................................  

V prípade kvalifikovanej osoby s VŠ a SŠ vzdelaním 

stavebného smeru doložiť doklad o vzdelaní a potvrdenie o 

- dodávateľsky Názov a adresa dodávateľa, IČO : 

Odhad stavebných nákladov : 

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení,bu- dúcej prevádzke a jej 

vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvi- siacich opatreniach : 

Údaje o stavbe: 

Objektová skladba: ..................................................................................................  

Zastavaná plocha stavbou: 

Úžitková plocha: ..............  

Obytná plocha: .................  

Podlahová plocha: 

Ďalšie údaje: 

PREHLÁSENIE: 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

dňa: 

meno a podpis stavebníka (štatutárneho zástupcu) 

(odtlačok pečiatky)  

dĺžke odbornej praxe. 

eur 



Prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. doklad o zaplatení správneho poplatku 

2. doklady o inom práve k pozemku alebo k stavbe 

3. predpísaná dokumentácia v dvoch vyhotoveniach 

4. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí 

5. stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) 

             v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú    

            osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie. 

 

6.  

 


