...................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa - stavebníka

Titl.
Obec Staré
Staré č. 208
072 23
V Starom dňa ...........................
VEC: Žiadosť o povolenie odstránenia stavby v súlade s § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 24
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
a) Meno (názov), adresa (sídlo) vlastníka odstraňovanej stavby:
...............................................................................................................................................................
b) Údaje o odstraňovanej stavbe podľa katastra nehnuteľností:
1. Druh: ................................................

4. Účel: ........................................................

2. Súpisné číslo: ....................................

5. Parcelné číslo: ...........................................

3. Katastrálne územie: ...........................

6. Obec: .......................................................

c) Dvody odstránenia stavby:
Termín začatia prác: .....................................

Termín dokončenia prác: ...........................................

d) Spôsob vykonania prác:
- svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať: .....................................................................................
- dodávateľsky, firma: ............................................................................................................................
e) Stavba sa odstráni s použitím trhavín: áno – nie
f) Zabezpečenie náhradného bývania doterajších užívateľov: ........................................................................
..............................................................................................................................................................
g) Nakladanie s materiálom, uloženie prebytočného materiálu: .....................................................................
..............................................................................................................................................................
h) Využitie uvoľneného pozemku: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
i) Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať
búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľností inak použiť počas búracích prác: ..................................
..............................................................................................................................................................
j) Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:

............................................................................
podpis a pečiatka navrhovateľa,
meno, funkcia, podpis oprávnenej osoby

.

Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom (výpis z katastra
nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy)
2. technologický opis búracích prác vypracovaný osobou spôsobilou na projektovanie, nevyhnutné výkresy
– pôdorys stavby, prípadne úprav pozemku a fotodokumentácia stavby
3. v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej
odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
4. doklady o rokovaní s dotknutým orgánmi štátnej správy a vlastníkmi (správcami) rozvodných sietí
a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili stanoviská alebo rozhodnutia
5. pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne vybavená organizácia, dohodu
s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými
s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať
6. správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov zaplatený do pokladne Obce Staré
Poznámka:
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia!

.

