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Vec: Žiadosť o stavebné povolenie Tárgy: Kérvény építési engedély kiadására

Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka (stavebníkov): Az építtető(k) neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Druh, účel, spôsob užívania a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa 
uvedie doba jej trvania):

Az építmény fajtája, rendeltetése, használatának módja 
és helyszíne, befejezésének várható időpontja: (ideiglenes 
építmény esetén fennállásának időtartama)

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku 
podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastnických 
alebo iných práv k nehnuteľnostiam:

Az építési telek parcellaszáma(i) és fajtája (növénykultú-
rái) az ingatlan-nyilvántartó adatai szerint, a tulajdonjog 
vagy más jogviszonyok feltüntetésével:

Žiadosť o stavebné povolenie 
Kérvény építési engedély kiadására

Parcelné čísla, druh (kultúra), katastrálne územie, 
vlastníci susedných pozemkov alebo stavieb podľa ka-
tastra nehnuteľností:

A szomszédos telkek vagy építmények tulajdonosai, par-
cellaszáma(i) és fajtái (növénykultúrái) az ingatlan-
nyilvántartó adatai szerint:

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:



forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT PC/EPT-053/13

K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) 
má stavebník:

A szomszédos telkeknek (vagy fennálló építményeknek) 
az építtető:

iné právo (uviesť aké): 
más jogviszonya van hozzá: (feltüntetni, milyen)

vlastnícke právo / a tulajdonosa

K susedným pozemkom má stavebník: A szomszédos telkeknek az építtető:

Parcelné čísla, druh (kultúra), katastrálne územie, 
vlastníci ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľ-
ností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko: 

A felvonulási területként igénybe veendő más telkek tu-
lajdonosai, parcellaszáma(i) és fajtái (növénykultúrái), 
kataszteri területei az ingatlan-nyilvántartó adatai 
szerint:

iné právo (uviesť aké): 
más jogviszonya van hozzá: (feltüntetni, milyen)

vlastnícke právo | a tulajdonosa

Projektovú dokumentáciu stavby spracoval: 
(meno, priezvisko, resp. názov, adresa, resp. sídlo projektan-
ta, osvedčenie na projektovanie predmetnej stavby) 
 

Az építmény tervdokumentumainak kidolgozója: 
(a tervező családi és utóneve, ill. cégneve, lakcíme vagy 
székhelye, az érintett építmény megtervezésére feljogosító 
bizonylata)

Spôsob uskutočnenia stavby: Az építmény kivitelezésének módja:

dodávateľsky | kivitelezővel

svojpomocou | önsegélyes

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo 
výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a o jej vplyve 
na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach: 

Alapvető adatok az építményről, annak tagoltságáról, 
műszaki vagy termelő berendezéseiről, várhatő üzemelte-
téséről és annak környezeti hatásairól, valamint az ezzel 
kapcsolatos intézkedésekről:
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Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí 
sú stavebníkovi známi:

Az építési eljárásnak az építtető számára ismert résztve-
vői és azok címei:

(Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych 
s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam 
a adresy účastníkov neuvádzajú.)

(Sorházas építkezések és rendkívüli nagy kiterjedésű épít-
kezések és nagy számú eljárási résztvevő esetén a résztvevők 
jegyzékét és lakcímeiket nem kell mellékelni.)

Prílohy:

Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom a stavbám, ktoré stavebníka oprávňujú zria-
diť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu 
stavby alebo udržiavacie práce na nej. (Ak o povolenie 
nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích práv na 
stavbe žiada jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlast-
níkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke 
práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe predloží 
tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu 
uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.) 
 

1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Okiratok, melyek a telkekhez vagy építményekhez kötődő 
tulajdonjogi viszonyokat vagy más rendelkezési jogviszo-
nyokat bizonyítják, melyek alapján az építtetőnek joga van 
a területen a kért építményt elhelyezni, vagy építményen 
változtatást végrehajtani, vagy karbantartási munkát vé-
gezni. (Ha a ráépítést, az építménymódosítást vagy kar-
bantartási munkálatokat az építmény bérlője kéri, csatol-
nia kell az építmény tulajdonosával kötött megállapodást. 
A telek vagy építmény tulajdonjogát bíró személlyel meg-
kötött írásos szerződést köteles mellékelni az a jogi vagy 
természetes személy is, aki az építkezés kivitelezője lesz, 
ha ideiglenes építmény elhelyezésére kér engedélyt.)

1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Mellékletek:

Projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou 
osobou v dvoch vyhotoveniach. (Ak ide o stavby podľa 
§ 45. ods. 6. písm. a) stavebného zákona, postačí doku-
mentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným 
vzdelaním.)

2. 
  
  
  
 

Az építmény jogosult személy által kidolgozott tervdoku-
mentációja két példányban. (Ha az építésügyi törvény 
45. §-a 6. bek. a) pontja szerinti építkezésről van szó, ele-
gendő a megfelelő szakképesítéssel bíró személy által ki-
dolgozott tervdokumentáció.)

2. 
  
  
  
 

3. 
  
  
  
 

Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný 
úrad príslušný na stavebné konanie. (Ak sa územné roz-
hodnutie nevyžaduje, potom kópia všeobecne záväzného 
nariadenia o schválení územného plánu zóny. 

3. 
  
  
  
 

Területrendezési határozat (elvi építési engedély), ha azt 
más építési hatóság adta ki, mint amely a jelen építésügyi 
eljárást lefolytatja. (Ha elvi építési engedély nem szüksé-
ges, elég az övezet jóváhagyott általános érvényű terület-
fejlesztési tervéről szóló rendelet.) 

4. 
  
 

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu od obce ako 
vlastníka a zároveň prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 

4. 
  
 

Kérvény a település csatornahálózatára való csatlakoztatás 
engedélyeztetésére a községtől mint tulajdonostól és a csa-
tornahálózat üzemeltetőjétől.

5. 
  
 

Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 
osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (ak 
ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou).

5. 
  
 

Az építési felügyelet vagy szakképesített személy nyilat-
kozata, hogy biztosítani fogja az építkezés szakmai veze-
tését (ha önsegélyes alapú építkezésről van szó).

-án/én-ban/ben,  dňaV

Podpis žiadateľa(ov), u právnických osôb odtlačok pečiat-
ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

A kérvényező(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző 
lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastník-
mi  stavebného konania, pokiaľ boli pred podaním žiadosti 
o stavebné povolanie vykonané, a stanoviská, súhlasy, prí-
padne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak 
ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľno-
hospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o 
ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, o ochrane prírody a pod.): 

6. 
  
  
  
  
  
  
  
 

Bizonylatok az államigazgatási hatóságokkal és az építési 
eljárás résztvevőivel lefolytatott tárgyalásokról, amennyi-
ben ezek az építési engedély iránti kérelem benyújtása 
előtt folytak le, határozatok, állásfoglalások, vélemények, 
egyetértő nyilatkozatok, felülbírálatok vagy az illetékes 
államigazgatási szervektől, ha ezt külön jogszabályok ír-
ják elő (pl. a mezőgazdasági földalap védelme, az erdők 
védelme, a levegővédelem, a környezeti hatástanulmány, 
természetvédelem stb.):

6. 
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Vec: Žiadosť o stavebné povolenie
Tárgy: Kérvény építési engedély kiadására
Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka (stavebníkov):
Az építtető(k) neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):
Druh, účel, spôsob užívania a miesto stavby, predpokla-daný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania):
Az építmény fajtája, rendeltetése, használatának módja és helyszíne, befejezésének várható időpontja: (ideiglenes építmény esetén fennállásának időtartama)
Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastnických alebo iných práv k nehnuteľnostiam:
Az építési telek parcellaszáma(i) és fajtája (növénykultú-rái) az ingatlan-nyilvántartó adatai szerint, a tulajdonjog vagy más jogviszonyok feltüntetésével:
Žiadosť o stavebné povolenie Kérvény építési engedély kiadására
Parcelné čísla, druh (kultúra), katastrálne územie,   vlastníci susedných pozemkov alebo stavieb podľa ka-tastra nehnuteľností:
A szomszédos telkek vagy építmények tulajdonosai, par-cellaszáma(i) és fajtái (növénykultúrái) az ingatlan-nyilvántartó adatai szerint:
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ:
K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník:
A szomszédos telkeknek (vagy fennálló építményeknek) az építtető:
K susedným pozemkom má stavebník:
A szomszédos telkeknek az építtető:
Parcelné čísla, druh (kultúra), katastrálne územie,   vlastníci ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľ-ností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko: 
A felvonulási területként igénybe veendő más telkek tu-lajdonosai, parcellaszáma(i) és fajtái (növénykultúrái), kataszteri területei az ingatlan-nyilvántartó adatai szerint:
Projektovú dokumentáciu stavby spracoval:
(meno, priezvisko, resp. názov, adresa, resp. sídlo projektan-ta, osvedčenie na projektovanie predmetnej stavby)
 
Az építmény tervdokumentumainak kidolgozója:
(a tervező családi és utóneve, ill. cégneve, lakcíme vagy székhelye, az érintett építmény megtervezésére feljogosító bizonylata)
Spôsob uskutočnenia stavby:
Az építmény kivitelezésének módja:
Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach: 
Alapvető adatok az építményről, annak tagoltságáról, műszaki vagy termelő berendezéseiről, várhatő üzemelte-téséről és annak környezeti hatásairól, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedésekről:
Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi:
Az építési eljárásnak az építtető számára ismert résztve-vői és azok címei:
(Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú.)
(Sorházas építkezések és rendkívüli nagy kiterjedésű épít-kezések és nagy számú eljárási résztvevő esetén a résztvevők jegyzékét és lakcímeiket nem kell mellékelni.)
Prílohy:
Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ktoré stavebníka oprávňujú zria-diť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej. (Ak o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích práv na stavbe žiada jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlast-níkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.)  
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okiratok, melyek a telkekhez vagy építményekhez kötődő tulajdonjogi viszonyokat vagy más rendelkezési jogviszo-nyokat bizonyítják, melyek alapján az építtetőnek joga van a területen a kért építményt elhelyezni, vagy építményen változtatást végrehajtani, vagy karbantartási munkát vé-gezni. (Ha a ráépítést, az építménymódosítást vagy kar-bantartási munkálatokat az építmény bérlője kéri, csatol-nia kell az építmény tulajdonosával kötött megállapodást. A telek vagy építmény tulajdonjogát bíró személlyel meg-kötött írásos szerződést köteles mellékelni az a jogi vagy természetes személy is, aki az építkezés kivitelezője lesz, ha ideiglenes építmény elhelyezésére kér engedélyt.)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek:
Projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. (Ak ide o stavby podľa § 45. ods. 6. písm. a) stavebného zákona, postačí doku-mentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.)
2.
 
 
 
 
Az építmény jogosult személy által kidolgozott tervdoku-mentációja két példányban. (Ha az építésügyi törvény 45. §-a 6. bek. a) pontja szerinti építkezésről van szó, ele-gendő a megfelelő szakképesítéssel bíró személy által ki-dolgozott tervdokumentáció.)
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný úrad príslušný na stavebné konanie. (Ak sa územné roz-hodnutie nevyžaduje, potom kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny. 
3.
 
 
 
 
Területrendezési határozat (elvi építési engedély), ha azt más építési hatóság adta ki, mint amely a jelen építésügyi eljárást lefolytatja. (Ha elvi építési engedély nem szüksé-ges, elég az övezet jóváhagyott általános érvényű terület-fejlesztési tervéről szóló rendelet.) 
4.
 
 
Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu od obce ako vlastníka a zároveň prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 
4.
 
 
Kérvény a település csatornahálózatára való csatlakoztatás engedélyeztetésére a községtől mint tulajdonostól és a csa-tornahálózat üzemeltetőjétől.
5.
 
 
Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou).
5.
 
 
Az építési felügyelet vagy szakképesített személy nyilat-kozata, hogy biztosítani fogja az építkezés szakmai veze-tését (ha önsegélyes alapú építkezésről van szó).
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis žiadateľa(ov), u právnických osôb odtlačok pečiat-ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
A kérvényező(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastník-mi  stavebného konania, pokiaľ boli pred podaním žiadosti o stavebné povolanie vykonané, a stanoviská, súhlasy, prí-padne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľno-hospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a pod.): 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bizonylatok az államigazgatási hatóságokkal és az építési eljárás résztvevőivel lefolytatott tárgyalásokról, amennyi-ben ezek az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt folytak le, határozatok, állásfoglalások, vélemények, egyetértő nyilatkozatok, felülbírálatok vagy az illetékes államigazgatási szervektől, ha ezt külön jogszabályok ír-ják elő (pl. a mezőgazdasági földalap védelme, az erdők védelme, a levegővédelem, a környezeti hatástanulmány, természetvédelem stb.):
6.
 
 
9.0.0.2.20120627.2.874785
	TextField6: 
	TextField5: 
	DropDownList1: Obecný  úrad
	DropDownList2: Községi Hivatal
	TextField1: 
	TextField4: 
	TextField3: 
	TextField2: 
	: 
	TextField20: 
	TextField19: 
	DropDownList3a: iné / más



