Žiadateľ:
Kontakt:

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59
976 34

v Kordíkoch dňa:

Vec:

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY
- podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a noviel a § 24 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

1.
Žiadateľ – vlastník/ci stavby
meno a priezvisko, resp. názov žiadateľa/vlastníka..........adresa, resp. sídlo žiadateľa/vlastníka

2.

Druh, účel, miesto a označenie stavby

3.

Dôvody odstraňovania stavby

Spôsob odstraňovania stavby:
(ak stavbu bude odstraňovať právnická osoba, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v
predmete svojej činnosti, alebo ak sa stavba odstraňovať svojpomocne, uvedie žiadateľ/vlastník stavby
spôsob zabezpečenia odborného vedenia uskutočňovania prác pri odstraňovaní stavby – meno a adresa /
názov a sídlo, osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor počas uskutočňovania odstraňovania stavby.)
4.

5.

Stavba bude/nebude odstraňovaná s použitím trhavín:
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6.

Spôsob uloženia a manipulácie s prebytočným – vybúraným stavebným materiálom:

7.

Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:

8.
Spôsob zabezpečenia náhradného ubytovania, resp. náhradných priestorov pre ostatných
užívateľov – spoluvlastníkov stavby:

9.

Spôsob využitia vzniknutého uvoľneného pozemku:

Návrh na opatrenia pre zabezpečenie susedných pozemkov – nehnuteľností
- ak sa zo susedných nehnuteľností budú uskutočňovať búracie práce, alebo ak sa susedné
nehnuteľnosti budú využívať počas prác na odstraňovaní stavby.
10.

............…..................................................................
podpis žiadateľa/vlastníka-kov stavby
(u právnických osôb meno oprávnenej osoby a pečiatka)
Prílohy:
a)
doklady, ktoré preukazujú vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
b)
technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c)
statické posúdenie - preukázanie zabezpečenia mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií
susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
d)
doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s
účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnilo,
e)
pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne spôsobilá 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,
f)
stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov,
g)
pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie – povolenie jadrového dozoru udelené na základe
posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.
Poznámka:
Ak žiadosť, alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné pre riadne posúdenie z hľadiska záujmov
sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, stavebný úrad určí rozsah a lehotu na ich
doplnenie (napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými
výkresmi, prípadne podľa podmienok Ministerstva kultúry SR aj inou dokumentáciou (meračskou alebo modelovou).
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