Mesto Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
I. Navrhovateľ :
Meno a priezvisko
Adresa :
II. Miesto a druh stavby :
Druh stavby :
Obec :

ulica, č..súp. :

Parcelné číslo pozemku, na ktorom má byť stavba odstránená podľa katastra nehnuteľnosti :
p.č. :

Katastrálne územie :

Dôvody odstránenia stavby: ..............................................................................................................................
Predpokladané začatie .................................................a skončenie prác ..........................................................
III. Zoznam známych účastníkov konania (mená a adresy) :

IV. Spôsob odstraňovania stavby :
- svojpomocou – odborný dozor bude vykonávať (meno, adresa, osvedčenie)
- dodávateľsky – práce vykoná právnica, resp.fyzická osoba na to oprávnená (meno,adresa, výpis zo
ŽL, obch.registra)

V. Stavba bude- nebude odstraňovaná s použitím trhavín
VI. Spôsob naloženia s materiálom a kde sa prebytočný materiál uloží:

VII. Ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné byty,
ubytovanie alebo priestory:

VIII. Spôsob naloženia s uvoľneným pozemkom:
IX. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto
nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť :

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dňa :

..................................................................................
podpisy vlastníkov (všetkých spoluvlastníkov)

Príloha:
Podľa § 24 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
1. doklad , ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
2. technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
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 rokovaniach s dotknutými orgánmi, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania,
ak sa o odstránení stavby vopred viedli
5. pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie
oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
6. záväzné stanoviská dotknutých orgánov,
7. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné
výkresy alebo inú dokumentáciu ( napr. meračskú alebo modelovú)
8. správny poplatok .............. € zaplatený v pokladni

