Územné rozhodnutie
Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu
navrhovateľa.
Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným
úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z
osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z. z. ).
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní
vydá územné rozhodnutie.
Potrebné doklady:
1. návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo návrh na územné rozhodnutie)
2. situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného
rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov
3. dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
4. list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku
vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
5. zoznam účastníkov územného konania s presnými adresami
6. rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané
osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka (v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Stavebné povolenie
Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke
alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto
postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná
osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho
výsledkov vydá stavebné povolenie.
Potrebné doklady:
1. žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo - žiadosť o stavebné povolenie)
2. rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ bolo vydané)
3. projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
4. doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (list vlastníctva – LV)
5. zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami
6. situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy (napr. stanovisko Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne
k zástavbe pozemku)

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka (v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Kolaudačné rozhodnutie
Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú
časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto
stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe
kolaudačného rozhodnutia
Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom
konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej
dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného
povolenia.
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby
(ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom
príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.
Potrebné doklady:
1. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo návrh na kolaudáciu)
2. doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (geometrický plán - GP)
3. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových
zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
4. projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
5. výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny , ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
6. doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené
v podmienkach stavebného povolenia
7. stavebný denník
8. rozhodnutia, stanoviská , vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka (v hotovosti do pokladne obecného úradu)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť
životné prostredie, a to sú:
- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m
(kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a
pod.).
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m
(napr. žumpy pivnice).
- za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie,
prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a
pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.
Obec, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti
uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú
stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doklady:
1. ohlásenie drobnej stavby (tlačivo ohlásenie drobnej stavby)
2. jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností, s vyznačením
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od
susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
3. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
4. ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka
tejto nehnuteľnosti
5. ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať uskutočnenie stavby
6. jednoduchý technický opis stavby
7. rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Povolenie na výrub dreviny
Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:
-

na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a
krovité porasty s výmerou do 10 m2.

Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V
prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa
vyžaduje v každom prípade.
Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční
do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutočni, je povinný obci
Krásna Ves zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia
výrubu.
Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o
strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:
-

v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne.
na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a
krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich
mesiacov odo dňa výrubu.
na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak
ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Potrebné doklady:
1. žiadosť
2. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ
nie je jeho vlastníkom.

