
MESTSI(Y Ú|.iAD Šnrn

Mestský úrad Šala _ úrad Dátum l 6 -ll 202ĺ

ŽlĺoosŤ o vYDANIE sTAVEBNÉHo PoVoLENlA
(podľa $ 58 zákona č.50/1976 Zb. o Územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov a S 8 vyhláŠky č,45312000 Z'z'|

e-mail: i/. ccnĺ Tel. č. 0qr3 íĺ,3 /ľ *

žiada o vydanĺe stavebného povolenia na stavbu (uviest' názov stavby - napr. rodinný dom, garáŽ,

ľĺ ťó'ĺ

romo cy'q"""" 'r"" '

v rozsahu (uviesť stavebné objekty stavby - napr' S0 01 - Rodinný dom; So 02 - el, prípojka; S0 03 - Plyn.
prípojka;.

so,.......

parc. c. .

3z ,ĺ"aĺ)
'.,./.,,....,.i. ",./.

so.

parc. č. kat.. územie..

so.

parc. č' ..kat.. územie.

so
parc. č. kat.. Územie.

so
parc. č. .'..., '..kat'. územĺe

pozemok _ stavba - parcetné tĺ"lo ,'.....tcipľ.ĺ.Lq/ĺ.4 ..

druh pozemku podľa tv'.'4ĺkhr|/r..ĺĺ',6''?-ĺ-{kľ:.:,',l:,'.7kĺl7, frzLlnÍ:ft?{Ú,
pozemok:v intraviláne -extraviláne obce (nehodiace prečiaľknuť) /',iĺ/rĺa //'úr, ,ksaf7*lo(



ku ktorým má stavebnĺk:

- vlastnÍcke právo - LV č. ..

- iné právo na základe'...... 0

pre ktorú vydal

u uvedený v hlavičke územného rozhodnutia)

podčíslom:.'....i?..4!LP..?.?il{'(/./:!?/....dňa:...H,.!'.t,.'!'#0.

ÚdaIe o stavbe:

počet bytov:

počet izieb:

zastavaná plocha

úŽitková plocha

obytná plocha

m2

m2

m2

Napoienie na inŽinierske siete:

dopravné napojenie:

na elektrickú energiu:

napojenie na

napojenie na kanalizáciu:

napojenie na plyn:

vykurovanie: ...............

Termĺn ukončenia stavby: .'.... 2 020 Rozpočet stavby: / oeo €
Doba trvania dočaenej

Spôsob uskutočňovania stavby:

svojpomocne - meno' adresa a číslo oprávnenie odborného dozoru

dodávateľskv - obchodné meno a sídlo dodávatel'a

//ĺM:4:il, {:'r !.='.r...'il.ľ1.ni're.u...'../.'t'...?-.ŕZ'.'.q..( E-i.al.ru



Zoznam, adresy a parcelné čĺsla pozemkov resp. stavieb účastníkov stavebného konania (S 59Sz;
účastnÍkmi sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich; projektanti; dozor stavby; stavebnĺk a pľi spojenom
územnom a stavebnom konaní aj účastníci podľa $ 34 SZ, včítane obce )

- v prlpade väčšieho počtu Účastnĺkov konania je potrebné údaje uviesť na samostatnú prĺlohu

V Šali dňa //. // 20/ĺ p'/4-2>q
Podpis stavebníka/ov

(u právnickej osoby meno a príezvisko

oprávnenej osoby a pečiatka)

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za Účelom vybavenia Vašej Žiadosti v sÚlade s NariadenÍm
Európskeho parlamentu a Rady č,'201ô1679 o ochrane ĺzických osÔb pri spracúvanĺosobných údajov a o vol'nom
pohybe takýchto údajov a zákonom č. ĺ 8/201 8 7. z' o ochĺane osobných údajov. osobné údaje mÔŽu byť poskýnuté
orgánom štátnej moci' kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to
povaha Žiadosti vyŽaduje' osobné údaje nebudÚ poskytnuté do tretĺch krajÍn. Po vybavenĺ Žiadosti budú osobné
údaje a Žiadosť archivované v sÚlade s regĺstratúrnym plánom mesta. MÔŽete od nás poŽadovať prĺstup k VaŠim
osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spľacúvaniu. Ak sa domnievate, že Vašo osobné
údaJe sÚ spracúvané nespravodlivo alebo nezákonn€, mÔŽete podať sťaŽnosť na dozorný orgán, ako aJ právo
podať návň na začatie konania dozornómu orgánu ktoým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky' Hraničná 12,820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatnit' písomne doručením Žiadosti na
adresu; Mestský úrad, Nám Sv. Trgice č. 7,927 15šalia, osobne do podatel'ne Mestského úradu alebo elektronicky
na email ochľanaudaiov@sala.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
zodpgvednaosoba@somĺ.sk. Viac informáclÍ o ochrane osobných údajov nájdete na našeJ webovej stránke _
www.sala.sk.

Prĺlohy:

a Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach /$9 vyhlášky č. 453I2OOO Z'z.|

@ Splnomocnenie na zastupovanie v konaní

3.) Písomné prehlásenie stavebného dozoru o jeho výkone

4.) Doklady o rokovania s účastnĺkmi konania, ak sa uskutočnili pľed podanÍm Žiadosti

o Rozhodnutia, stanoviská, vyJadrenla' súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov Štátnej

správy alebo samosprávy, dotknutých vlastnÍkov resp. správcov inŽinierskych sietĺ (nevyhnutný rozsah

náleŽitostí orientačne môŽe vyznačiť pracovnÍk stavebného úradu - rozsah náleŽitostí sa posudzuje

primerane k druhu a rozsahu umieslňovanej stavby alebo opatrenia)

6! spravny poplatok v zmysle zákonač. 145/1995 Z.z, (o správnych poplatkoch)

Unozornenle pre stavebnĺka:
Podľa $ 54 stavebnóho zákona etavby, ich zmeny a udÉiavacle práce na nich sa môžu

uskutočňovať len na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu'

Vybavuje: MsÚ Šaľa, Stavebný úrad, lll. poschodie, č. dverĺ: 4'2o, 4.21 a 4.18

tel.: 031/770 5981 kl. 426, 427 , 428, 429 a 425


