STAVEBNÝ ÚRAD
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť: Tlačivo v sekcii tlačivá
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Obsah podania:
Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu
jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv
podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo
ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a
jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi;
ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného
konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.
Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám; ak o povolenie
nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe žiada jej nájomca, pripojí písomnú
dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k
pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 stavebného zákona) predloží tiež právnická alebo fyzická osoba,
ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby
(projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou
osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia
vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
Rozsah projektu podľa § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
3. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli
predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane
prírody a pod.).
4. Územné rozhodnutie.
5. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, ak ju bude pre seba
uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá
nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania.
Poplatok:
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu 18) ..... 33 eur
2. na stavbu bytových domov 18) ..... 66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 23 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 39,50 eur

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú
činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 16.50 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 23 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ..... 33 eur
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ..... 49,50 eura
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ..... 66 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane ..... 116 eur
nad 3 319391,50 eur ..... 199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie
..... 16,50 eur
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ..... 33 eur
Poznámka:
- Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad môže určiť počet vyhotovení podkladov (prípadne aj ich členenie) uvedených v bode 1
až 7, ktoré sú nevyhnutné pre rokovanie najmä s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí.
- Pri stavbe s neobvyklou technológiou, pri ktorej má byť použitý neobvyklý spôsob stavania alebo
konštrukčného riešenia alebo pri ktorej sa má inštalovať ojedinelé technické zariadenie, ktoré nie je
porovnateľné s inými už vyskúšanými zariadeniami, a pri ktorej sa nemôžu vopred spoľahlivo určiť
negatívne účinky prevádzky stavby na životné prostredie, stavebník musí žiadosť o stavebné
povolenie doložiť posudkom špecializovaného pracoviska, vysokej školy alebo súdneho znalca.
- Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska stavebný úrad v jednotlivých
prípadoch môže určený rozsah a obsah dokumentácie primerane obmedziť.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť: Tlačivo v sekcii tlačivá
Obsah podania:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.
g) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o
zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného
vyhotovenia stavby,
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
1. Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Prehľad predpísaných skúšok (napr. elektroinštalácie, hromozvodov, nezávadnosti komínov,
vodoinštalácie a kanalizácie v prípade, ak je uskutočnená dodávateľsky, výťahov).
3. Potvrdenie stavebníka (investora) o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa (zhotoviteľa) pri
stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení
súborného spracovania dokumentácie geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného
uskutočnenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
4. Geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností; tieto
doklady netreba pripojiť v prípade, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia
stavby, a pri drobných stavbách.
5. Písomná dohoda podľa § 79 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uzavretá so stavebníkom (investorom) o
užívaní stavby v prípade, keď návrh podáva budúci užívateľ (prevádzkovateľ).
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy,
7. Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.
8. Podklad do DMM
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na
plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa
o výsledku komplexného vyskúšania,
c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní
zmeny stavby pred jej dokončením,
d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny
môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným
konaním,
e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach
stavebného povolenia,
f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej
vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,

g) stavebný denník.
Poplatok:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49 790,50 eura vrátane 16,50 eura
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane 23 eur
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane 33 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane 66 eur
nad 3 319 391,50 eura 99,50 eura
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 eura

Poznámka:
Návrh môže podať aj budúci užívateľ (prevádzkovateľ), v takomto prípade sa pripojí dohoda (pozri
prílohu bod 5). Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom
náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane
zjednodušené.

Ohlásenie drobných stavieb

Žiadosť: Tlačivo v sekcii tlačivá

Obsah podania:
Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto
nehnuteľnosti.
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
2. Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením
umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
(predkladá sa dvojmo).
2.Jednoduchý technický opis stavby,
3. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
4. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy.
Poznámka:
Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia obcee, že proti
stavbe nemá námietky.

