Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 R O Ž Ň A V A

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a podľa § 24 vyhlášky 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.

Názov stavby
názov stavby

Žiadateľ, vlastník
Meno a priezvisko
(Obchodný názov)

Adresa
(Sídlo)

tel.:

+421

e – mail:

+421

e – mail:

V zastúpení
Meno a priezvisko
(Obchodný názov)

Adresa
(Sídlo)

tel.:

Údaje o stavbe podľa katastra nehnuteľností
názov stavby
(podľa LV),
miesto stavby
Na pozemku

Súpisné číslo:

parc. č.:

Vlastník:
(iné práva - uviesť)

Katastrálne územie:

Číslo listu
vlastníctva:

Dôvody pre odstránenie stavby
Popis

Termíny pre
odstránenie
stavby

Predpokladaný termín začatia
prác na odstraňovaní
Predpokladaný termín skončenia
prác na odstraňovaní

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

1/3

Názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby zrealizuje
V prípade odstraňovania stavby svojpomocou, uviesť meno, priezvisko a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné
vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby

Meno a priezvisko
(Obchodný názov)

Adresa (Sídlo)

Údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín
V prípade, že áno –
uviesť údaje

Údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom, spôsob a miesto uskladnenia
Popis

Údaj o tom, ako bude využitý uvoľnený pozemok
Popis

Návrh na opatrenia na susedných pozemkoch alebo stavbách
V prípade ak sa z týchto nehnuteľností majú vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

Popis

Zoznam a adresy známych účastníkov konania o odstránení stavby
Meno a priezvisko (Obchodný názov)

V

Rožňave

dňa

Adresa (Sídlo)

..................

Podpis žiadateľa, resp. pečiatka a podpis
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Prílohy:
1.
2.
3.
4.

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
kópia z katastrálnej mapy
technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej
odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
5.
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
6.
pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením
stavby,
7.
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
8.
pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru
udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného
predpisu.
9.
ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu,
dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú),
10.
Doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného do pokladne mesta v súlade so zákonom
o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa položky 62 (sadzobník
správnych poplatkov uvedený v sekcii „Ako vybaviť“)
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