
 

 

 

 

 

 

 
 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

Priezvisko, meno / Obchodné meno: ........................................................................................... 

Adresa/sídlo žiadateľa: .................................................................................................................  

 

 

                                                   v.......................................................dňa..................................... 

 
 

   Titl. 

   Mesto Dunajská Streda         

   Mestský úrad  

   Hlavná 50/16 

   929 01 Dunajská Streda  

 

 

 

 

VEC: Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie  

 
I. Žiadateľ fyzická osoba: 

Meno, priezvisko vlastníka(ov) stavby:........................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Telefón:......................................................... E-mailová adresa:.................................................. 

Dátum narodenia:.......................................................................................................................... 

Presná adresa : ......................................................................................................................... 

 

Žiadateľ právnická osoba: 

Názov vlastníka stavby a meno štatutár. zástupcu:....................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Adresa (sídlo) + IČO: ................................................................................................................. 

Telefón......................................................... E-mailová adresa....................................................  

 

Žiadosť o dodatočné  stavebné povolenie pre stavbu: .............................................. 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

podľa §88a) primerane § 58 zákona č. 50/76 Zb. / stavebného zákona / v znení neskorších 

predpisov a podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona.  

 

II. Údaje o rozhodnutí o umiestnení stavby: 

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal úrad : ............................................................................ 

pod číslom ..............................................................................dňa ............................................... 

 

III. Popis, vybavenie a účel stavby: ............................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

IV. Miesto stavby : 

Katastrálne územie................................................... parc.č. : ...................................................... 

Obec ..........................................................................ulica .......................................................... 

 

V. Údaje o projektovej dokumentácii stavby:  

Projektovú dokumentáciu spracoval............................................................................................. 

Presná adresa projektanta ............................................................................................................. 

 



VI. Spôsob uskutočňovania stavby : 

Svojpomocou .......................................................dodávateľsky................................................... 

Názov, sídlo dodávateľa stavby.................................................................................................... 
 /vykonávanie stavby dodávateľským spôsobom potvrdiť pečiatkou a podpisom štatut.zást. dodávateľskej 

organizácie a dokladovať príslušným oprávnením – /výpis z obchodného registra........./ 

 

Meno stavebného dozoru ............................................................................................................. 

presná adresa ................................................................................................................................ 
/oprávnenie stavebného dozoru potvrdiť pečiatkou a podpisom, popr. fotokópiou dokladu o vzdelaní a čestným 

prehlásením o odbornej praxi – min. 3 roky/ 

 

VII. Stavebné náklady: 

Celkový odhad stavebných nákladov .......................................................................................... 

 

VIII. Predpokladaný termín zahájenia a ukončenia stavby .................................... 

 

IX. Mená a presné adresy vlastníkov susedných nehnuteľností:  

1..............................................................................................................parc.č. ........................... 

2..............................................................................................................parc.č. ........................... 

3..............................................................................................................parc.č. ........................... 

4..............................................................................................................parc.č. ........................... 

5..............................................................................................................parc.č. ........................... 

 

 

 

Podpis a pečiatka žiadateľa /ov/: ......................................................................................... 

 

K žiadosti o stavebné povolenie sa pripojí: 

1.  Záväzné stanovisko mesta  

2. Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku/stavbe 

(list vlastníctva alebo doklad – zmluva v zmysle ust. § 139 stav. zákona, ktorým sa 

preukazuje iné právo k pozemku alebo k stavbe, prípadne overený súhlas 

spoluvlastníka pozemku alebo stavby s realizáciou stavby) - originál 

3. Kópia z katastrálnej mapy – originál 

4. Právnické osoby resp. FO podnikatelia prikladajú aj výpis z OR, ŽL a pod. 

6. Projekt stavby - dokumentácia pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach vyprac. 

oprávnenou osobou v zmysle § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., v prípadoch uvedených v § 

45 ods. 6 písm. a/ stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou 

s príslušným odborným vzdelaním. Odborné vzdelanie projektanta musí byť 

dokladované kópiou maturitného vysvedčenia resp. diplomu požadovaného smeru   

7. Tepelnotechnický a energetický posudok v dvoch vyhotoveniach v zmysle zákona č. 

555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhl. 625/2006 Z.z. 

8.  Fotokópia územného rozhodnutia – ak bolo vydané  

9. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, prehlásenie stavebného dozora alebo 

kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby 

10. Ak ide o stavbu uskutočňovanú dodávateľsky: potvrdenie o spôsobilosti dodávateľa 

stavby – výpis z obchod. registra, živnostenský list 

11.  Rozhodnutie – súhlas na povolenie stavby malého znečisťovania ovzdušia – Mestský 

úrad, oddelenie životného prostredia, resp. stredného a veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia - Okresný úrad DS, odbor starostlivosti o životné  prostredie  

12. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k územnému konaniu podľa povahy 

stavby : 

 Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01  Dun. Streda    



– ochrana ovzdušia 

– odpadové hospodárstvo 

– ochrana vôd 

–  ochrana prírody a krajiny 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor  pozemkový a lesný, Korzo B. Bartóka 

789/3, 929 01  Dunajská Streda   

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067,929 01 Dunajská 

Streda  

 Regionálna veterinárna a potravinárska správa, K. B. Bartóka 789/3, 929 01 Dun. 

Streda  

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného Zboru, Trhovisko 1, 929 01 Dun. 

Streda 

 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.Box 128, 917 01 Trnava  

 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

 Slovenský pozemkový fond, Kúpeľná č. 2, 929 01 Dunajská Streda 

 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4  

 Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

 Lesy SR š.p., Odštepný závod Palárikovo, Remeselnícka 48, 941 11 Palárikovo  

 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56,  821 01 Bratislava  

 Technická inšpekcia, a.s. Mostná 66, 949 01 Nitra, P.O.Box 29B  

 TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava, Jašíkova 6,821 03 Bratislava  

 Okresný úrad Dunajská Streda , odbor pre cestnú dopravu a PK, Trhovisko 235/7 

 929 01 Dunajská Streda  

 Krajský úrad pre CD a PK, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

 Správa a údržba ciest TTSK Trnava,  Bulharská 39,  918 53 Trnava (Dunajská 

Streda, Bratislavská cesta 10) 

 Slovenská správa ciest, IVaSC, Miletičova 19, Bratislava 

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru – ODI Dunajská Streda, Muzejná 6, 929 01 

Dun. Streda 

 Dopravný úrad (pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a 

vnútrozemskej plavby). Divízia dráh a dopravy na dráhach, 

Prístavná č. 10, 821 09 Bratislava; Divízia civilného letectva, 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava; Divízia vnútrozemskej plavby, 

Prístavná 10, 821 09 Bratislava,  

 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava  

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Alžbetínske nám. 

1194/1, 929 01 Dunajská Streda  

 

13.  Vyjadrenia správcov podzemných vedení k PD podľa povahy stavby a potvrdenia 

o existencii  podzemných vedení podľa povahy stavby : 

 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 

 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda 

 SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava   

 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

 Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, (Orange Slovensko) 

 Ekom plus, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 

 UPC Broadband Slovakia s.r.o., , Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

 Telemont a.s., Trnavská cesta 102, P.O.Box 88, 820 09 Bratislava 29  

 FibreNet s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská 

 Energotel a.s., , Miletičova 7, 821 08 Bratislava 



 Swan, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava, Borská 6 

 SITEL s.r.o. Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 

 SOUTHERM  s.r.o. Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda 

 Mad Net, a.s. Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký  Meder 

 FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská 

 Heizer Mini servis s.r.o., 930 13 Horné Mýto č. 110 

 

12. v prípade, že vlastník stavby poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú 

osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie. 

13. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku  do pokladne (na účet mesta) v zmysle 

zák.č.145/1995 Zz. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:   

Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti do pokladnice správneho 

orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z 

účtu v banke. V hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, 

len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. Bankovým prevodom na č. 

účtu: IBAN: SK 17 7500 0000 0003 0281 2303, BICKOD: CEKOSKBX, Variabilný 

symbol: 2213, konštantný symbol: 0308,  pobočka banky ČSOB a.s., Dunajská Streda. 

 

 

Poznámka: 

Rozsah náležitostí a dokladov je uvedený len orientačne, ich presný rozsah vyplynie zo 

špecifických podmienok stavby. 

 
V prípade súčasnej kolaudácie dodatočne povolenej stavby: 

1. Geometrický plán /zameranie skutočného vyhotovenia stavby/ overený Správou 

katastra v Dunajskej Strede 

2. Porealizačné zameranie stavby aj v digitálnej forme /v prípade podmienok stavebného 

povolenia – formát .dgn alebo .dxf/ 

3. Certifikát o energetickej hospodárnosti budov /energetická certifikácia/ v zmysle 

zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

4. Prehľad predpísaných skúšok : 

a. revízia elektrických zariadení a prípojky 

b. revízia bleskozvodov 

c. revízia plynových zariadení a prípojky 

d. protokol o napustení plynu 

e. tlaková skúška plynovodu 

f. tlaková skúška vodovodov a ústredného kúrenia 

g. skúška vodotesnosti kanalizácie príp. doklad o nepriepustnosti izolovanej 

žumpy – protokol o skúške nepriepustnosti resp.prehlásenie stavebného dozoru 

h. skúška tesnosti ústredného vykurovania / skúška tesnosti podlahového 

vykurovania / 

5. Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína  

6. Rozhodnutie – súhlas na užívanie stavby malého znečisťovania ovzdušia – Mestský 

úrad, oddelenie životného prostredia, resp. stredného a veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia - Okresný úrad DS, odbor starostlivosti o ŽP   

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich /v prípade realizácie stavby 

dodávateľsky/ 

8. Záväzné stanovisko ku kolaudácii – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Dunajskej Strede  

9. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov a organizácií, podľa 

podmienok stavebného povolenia resp. osobitných predpisov 

10. Atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov a výrobkoch 

11. Stavebný denník 



12. V prípade, že vlastník stavby poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú 

osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie. 

13. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku  do pokladne (na účet mesta) v zmysle 

zák.č.145/1995 Zz. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:   

Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti do pokladnice 

správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo 

prevodom z účtu v banke. V hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť 

poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. 

Bankovým prevodom na č. účtu: IBAN: SK 17 7500 0000 0003 0281 2303, BICKOD: 

CEKOSKBX, Variabilný symbol: 2213, konštantný symbol: 0308,  pobočka banky 

ČSOB a.s., Dunajská Streda. 

 

 
Poznámka: 

Rozsah náležitostí a dokladov je uvedený len orientačne, ich presný rozsah vyplynie zo 

špecifických podmienok stavby. 

 


