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Kérvény építkezési engedély kiadására
(A szükséges okmányok)

 


A kérvény az alábbi adatokat tartalmazza: 

Az építkező neve (megnevezése) és lakcíme  
Az épület típusa, felhasználása, az építkezés helye, az építkezési parcella száma, katasztere 
A szomszédos ingatlanok tulajdonosainak (társtulajdonosainak) a neve és címe (az ingatlanok nyilvántartása – telekkönyv – alapján) 
Az építkezés megvalósításának módja (önsegéllyel, vagy kivitelező – szállító – révén)
Az építészeti rész tervezőjének keresztneve, vezetékneve, pontos lakcíme 

A kérvényhez csaatolni kell: 

A közigazgatási illeték összegének (….. €) befizetéséről kiállított bizonylatot (az építkezés helyének városi – községi hivatalában) 
Eredeti tulajdonlapot (nem lehet 3 hónapnál régebbi)  
A terület földtérképének fényképét – eredetijét, nem lehet egy évnél régebbi  
Az alábbi közműhálózatok érintett kezelőinek állásfoglalását a földalatti vezetékek létezéséről: 

	a Nyugat-Szlovákiai Villamos Művek dunaszerdahelyi irodájának (ZSE Dunajská Streda) az alacsony feszültségű vezetéknek a földalatti csatlakozójával és a tervdokumentációval kapcsolatos állásfoglalása  
	 a Szlovák Gázművek  komáromi irodájának (SPP Komárno) a földalatti gázvezetékkel és a tervdokumentációval kapcsolatos állásfoglalása
	A Nyugat-Szlovákiai Vízgazdálkodási Társulás – Víz- és Csatornaművek – dunaszerdahelyi irodájának (Západoslovenská vodárenská spoločnosť – vodárne a kanalizácie, Dunajská Streda) a tervdokumentációval és a földalatti vezetékkel és kapcsolatos állásfoglalása
	  Slovak Telekom a. s.  – helyi vezetékhálózat – Dunajská Streda 

	Slovak Telekom a. s. – távvezetékek hálózata – Dunajská Streda 
	Nyugat-Szlovákiai Energetikai Művek – a Dél energetikai hálózat dunaszerdahelyi regionális irodájának (Západoslovenská energetika – regionálna správa sietí Juh, Dunajská Streda) állásfoglalása a földalatti villamosvezetékek létezéséről


	Nyugat-Szlovákiai Energetikai Művek dunaszerdahelyi irodájának (Západoslovenská energetika, Dunajská Streda) igazolása arról, hogy az épületet lekapcsolták az alacsony feszültségű áramvezetékről (az épület lebontása vagy ráépítés esetén). 


Az illetékes község – város: 

beleegyező állásfoglalását az épület elhelyezésére vonatkozóan (amennyiben nem volt  kiadva területi határozat)  
	gépkocsikra vonatkozó behajtási engedélyt az ingatlanra a helyi közúthálózatról 
	A közterület felbontására szóló engedélyt 

	az ingatlanon kút létrehozásának engedélyezését (amennyiben a rajz nem tünteti fel a kút kialakítását)

Az eljárásban részt vevők, az érintett államigazgatási szervek és szervezetek véleményezését és állásfoglalását  
	A Dunaszerdahelyi Közegészségügy Regionális Hivatal (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda) 
	a Dunaszerdahelyi Állatorvosi és Élelmiszeripari Regionális Hivatal (Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda) 
	a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal válságstábja (Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia) 
	a Dunaszerdahelyi Környezetvédelmi Hivatal hulladékgazdálkodási osztálya (Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda – odpadové hospodárstvo, Ádorská 5400, Dunajská Streda) 

	a Dunaszerdahelyi Környezetvédelmi Hivatal vízvédelmi osztálya (Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda – ochrana vôd, Ádorská 5400, Dunajská Streda) 
	a Dunaszerdahelyi Környezetvédelmi Hivatal légkörvédelmi osztálya (Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda – ochrana ovzdušia, Ádorská 5400, Dunajská Streda) 


	a Dunaszerdahelyi Körzeti Földhivatal (Obvodný pozemkový úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda)
	 a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal közútforgalmi és közlekedési osztálya (Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda, Trhovisko 235/7, Dunajská Streda)
	A dunaszerdahelyi tűzvédelmi és mentőtestület járási igazgatósága (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda)
	a Dunaszerdahelyi Környezetvédelmi Hivatal – határozat engedély kiadására szennyvíztisztító létrehozásáról (Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, Ádorská 5400, Dunajská Streda)
	a Rendőrség Dunaszerdahelyi Igazgatóságának közlekedésrendészeti felügyelősége (Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, Dunajská Streda)
	Nagyszombat megye közúthálózati és útkarbantartási igazgatóságának dunaszerdahelyi irodája (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavská cesta 10, Dunajská Streda)
	 Nagyszombat megye Közúthálózati és Útkarbantartási Igazgatósága (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918  53 Trnava)
	A Szlovákiai Közúthálózat dunaszerdahelyi irodájának igazgatósága (Slovenská správa ciest, Dunajská Streda)
	a Közútforgalom és közúti közlekedés Nagyszombati Kerületi Hivatala (Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Kollárova 8, 917 02 Trnava)
	a Szlovák Földalap (Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)
	a Nagyszombati kerületi Földhivatal (Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, P.O. Box 35, 917 01 Trnava)
	a Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma – az ingatlanok és építkezések igazgatósága (Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 25)
	a Műszaki Felügyelet Nyitrai Kirendeltsége (Technická inšpekcia pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O. Box 29B, 949 01 Nitra)
	Hidromelioráció, á.v.t (Hydromeliorácie š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava)
	a Nagyszombati Kerületi Környezetvédelmi Hivatal Közigazgatási Szakosztálya  (Krajský úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia , Kollárova 8 ,917 02 Trnava)

	A Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal (Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava)
	a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat selmecbányai irodája (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 39 Banská Štiavnica) 


	a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi irodája (Slovenský vodohospodársky podnik s.p., Karloveská ul.č.2, 842 04  Bratislava) 


	a Szlovák Vízgazdálkodási Válllalat pozsonyi irodája – belvizek osztálya (Slovenský vodohospodársky podnik š. p., závod vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín )


	a Dunaszerdahelyi Körzeti Erdőhivatal (Obvodný lesný úrad v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda)



Érvényes területrendészeti határozat

A területrendészeti határozat feltételeinek teljesítése 


A tervdokumentáció 3 példányban, 1:50 méretben 


A tervdokumentációnak tartalmaznia kell: 

Az épület leírása/jellemzése

	Az összefoglaló műszaki jelentést
	Az épület általános leírását, amelyben fel kell tüntetni az épületnek a szomszédos parcelláktól, ill. az azon levő épületektől való távolságát, a közművekhez való csatlakozás javaslatát, a parkolóhely elhelyezkedését és annak megközelítési lehetőségét (az 532/2002-es sz. hirdetmény 45. paragrafusának 1. bekezdése), az építkezés során keletkező szemét, hulladék és törmelék lerakásának és tárolásának helyét (az 532/2002-es sz. hirdetmény 45. paragrafusának 2. bekezdése
	Az építkezésre vonatkozó rajzokat 


	A tartófalak statikáját és statikai számításait  
	A tűzvédelmi feladatok megoldását  
	A közműhálózat (villamos energia vezetékeinek, higiéniai berendezéseknek, gázvezetékeknek) a rajzait 
	A geológiai vizsgálatok eredményeit
	A radon előfordulási lehetőségére vonatkozó vizsgálat eredményeit a 406/1995-ös hirdetmény szerint) 
	A kút rajzát


	Az emésztőgödör rajzát 


Amennyiben a tervdokumentációt katalógusból vásárolták, Csatolni  kell az épület elhelyezésének körülményeit, a csatlakozókat (víz, csatornázat, villamos áram), a geológiai vizsgálatok eredményeitől függően  az alapok statikai helyzetének megítélését.


A tervezők certifikátumainak (igazolványainak) fénymásolatát
 
11. A tervező szakmai gyakorlatának idejéről kiállított becsületbeli nyilatkozatát (egyszerű építmények esetében)  

12. Az építkezés felügyeletével megbízott felhatalmazott személy bizonyítványát és nyilatkozatát (egyszerű építmények esetében)

Abban az esetben, ha az építkezés kivitelező (szállító) által  valósul meg, mellékelni kell a kivitelező megnevezését és székhelyét, + vállalkozási engedélyének, ill. a cégjegyzék kivonatának a fénymásolatát.    

14. Az építkezés vezetőjének a bizonyítványát és nyilatkozatát (egyszerű építmények esetében – amennyiben az építkezés kivitelező révén valósul meg)
 
Ha az építkezés során új csatlakozókat alakítanak ki, ezzel kapcsolatban állásfoglalásra az alábbiaktól van szükség: 
A Nyugat-szlovákiai Energetikai Vállalat, r.t. Dunaszerdahely (Západoslovenská energetika a.s., Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda) 
	a Szlovák Gázipar komáromi irodája (Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mederčská 81, Komárno) 

	a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Társulás (Západoslovenská vodárenská spoločnosť,  a. s., Kračanská cesta 1203, Dunajská Streda) 




Felhívjuk az építkezők figyelmét, hogy a hivatal a feltüntetett dokumentumokon kívül még további iratok és állásfoglalások benyújtását is kérheti, amennyiben azokra a korábban beterjesztett dokumentumok miatt szükség van.  Ezért javasoljuk, hogy az építkezni szándékozók az intézkedések megkezdése előtt feltétlenül  lépjenek kapcsolatba személyesen   (nem telefonon vagy interneten)  a Közös Községi Hivatal építkezésügyi szakosztályának a dolgozójával.  


