
Žíadater - meno a priezvisko, adresa

V .......................dňa.

Žiadost'o vydanie povolenia na odstránenie stayby.

Žiadater - meno a priezvisko:

Adresa (sídlo) vlastníka stavby:

Druh, úěel, miesto a označenie stavby podťa katastra nehnuteťnosti: ............

Dóvody odstránenia stavby:

Termín začatia prác: ......... ...... termín ukončenia:

Názov a sídlo právnickej (fyzickej) osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná:
oprávnenie: .......

Pri odstránení stavby svojpomocou odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby
bude zabezpečovať:

meno a priezvisko

Adresa: .,.... oprávnenie:

podpis

Úaaj ei sa stavba odstriini použitím trhavín:
Úaale o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál

uloží .........

Zoznama adresy známych, účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteťnosti):

Informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bYov a nebytových priestorov
náhradné byty, ubytovacie priestory: .....,...
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Ako bude využity voťný pozemok:
Náwh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa mají ztýchto
nehnuteťnosti vykonávať buracie prárce alebo ak sa majú tieto nehnuteťnosti inak
použiť:

Súčasne dávam(e) súhlas so spracovaním nevyhnutqých osobných údajov na tento úěel v
zmysle zik.ě.I22l20l3 Z.z. o ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisov.

podpis vlastníka (ov)
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- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie
mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich
bezpeěného používania

- doklady o rokovaniach s dotknuými orgánmi s účastníkmi konania, ak sa o odstránení
stavby viedli vopred

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknut'ých

orgiánov
- povolenie uradu jadrového dozoru (pri stavbe, vktorej bolo zabudované jadrové

zariadenie)
- ak ide o odstránenie nehnuteťnej kukúrnej pamiatky, žiadosť musí obsahovať aj

fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy resp. meračskú alebo modelovú dokumentáciu

Správny poplatok v sume 20.- EUR zap|atený dňa........... č. dokladu

K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby sa pripojí :
- doklad, ktoým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a k pozemkom (LV,

resp. iné právo k pozemku a stavbe)


