–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ, meno a priezvisko, presná adresa a PSČ, telefonický kontakt

OBEC LOMNÁ
stavebný úrad
č.s. 22, 029 54 p. Krušetnica

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ....................................................................................
podľa §58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
Stavebník ...............................................................a manželka.................................................................
presná adresa /sídlo/ stavebníka ...............................................................................................................
žiadam o vydanie stavebného povolenia na stavbu ..................................................................................
v obci ................................... na pozemku KN č........................................... LV č.................................
druh/kultúra stavebného pozemku ............................................................výmera................................m2
stavbu dokončím /predpokladaný termín/. ..............…………………...............………….......................
o stavebné povolenie sa uchádzam z dôvodu ...........................................................................................
Spôsob uskutočnenia stavby .........…......….....................................…………………………..............…
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím/e so spracovaním mojich/našich osobných údajov na tento účel.
...........................................................
stavebníci podpisy
Presné adresy všetkých účastníkov konania /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/
Ľavý sused .................................................................................................................................................
Pravý sused ................................................................................................................................................
Zadný sused ...............................................................................................................................................
Predný sused ..............................................................................................................................................
Vyjadrenie stavebného dozoru
Meno a adresa ...........................................................................................................................................
zaväzujem sa vykonávať stavebný dozor až do jej kolaudácie na stavbe..................................................
pre stavebníka.....................................................................………………………….................………..
..............................................
pečiatka, podpis dozoru
Meno, priezvisko a presná adresa zodpovedného projektanta
...................................................................................................................................................................

Vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií:
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín + správca vodovodu
/príslušná obec/
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, list vlastníctva/

Slovak Telecom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
www.telekom.sk/pomoc a podpora/stavebníci a developeri/žiadosť o vyjadrenie/ žiadosť o vyjadrenie
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia stavby/
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Kontaktné miesto Stredoslovenská energetika - D a.s., Ul. Bysterecká 1821, 026 01 Dolný Kubín
/príloha - žiadosť o vyjadrenie, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, projekt pripojenia na
rozvod el. energie, vypracovaný projektantom el. zariadení /elektrotechnik - špecialista/
Okresný úrad Námestovo - odbor cestnej dopravy a PK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia/
Správa ciest ŽSK, 010 01 Žilina
Kontaktné miesto - detašované pracovisko, závod Orava, Ul. Kubínska 8, 026 01 D. Kubín
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia, list vlastníctva/
OR PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia, list vlastníctva/
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
Kontaktné miesto - pracovisko Priehradný múr, VD Oravská priehrada
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia/
Okresný úrad Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo
/príloha - kópia z katastrálnej mapy, príp. situácia osadenia, list vlastníctva/
Okresný úrad Námestovo - odbor pozemkový a lesný, Námestie A. Bernoláka381/4, 029 01
Námestovo
/právoplatné rozhodnutie, resp. stanovisko k vyňatiu z PPF/

Prílohy:
- súhlas obce k výstavbe a k záberu PPF
- 2x projekt stavby /situačný plán + rozpočet s technickými údajmi + projekt el. prípojky + statika +
posúdenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť/tepelnotechnický posudok + požiarny projekt/
- list vlastníctva k pozemku príp. iné doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva
k pozemku alebo k stavbe /originál/
- geometrický plán /originál, príp. overená fotokópia/
- kópia z katastrálnej mapy /originál/
- správny poplatok vo výške..............€ /zaplatený v hotovosti na OcÚ Lomná, príp. na účet obce

