Obec Podbiel
Obecný úrad č. 210
027 42 Podbiel
V...........................dňa...............................

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

1. Žiadateľ - vlastník (vlastníci) meno, priezvisko, nar., č., resp. názov a adresa:
………………………………………………………………………………………………..
2. Druh,účel, miesto/ parcelné číslo/ a označenie stavby:….................................................
………………………………………………………………………………………………..
3 .Dôvody odstránenia stavby a predpokladané začatie a ukončenie prác:
...........................…..............................................................................................................
...............…...................................................…...................................................................
4. Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni:..………...................................................…….
....................................................................................................................................……….
( ak stavbu bude odstraňovať právnická osoba, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v
predmete svojej činnosti alebo ak sa má stavba odstrániť svojpomocne, uvedie vlastník
stavby, ako je zabezpečené odborné vedenie, alebo meno a adresu osoby, ktorá bude
vykonávať odborný dozor nad prácami)
5. Stavba sa odstráni použitím
trhavín:…………………........................................................
6. Ako sa naloží s materiálom a kde sa prebytočný materiál uloží
................................................................................................................…......................…...
……………………………………………………………………………...............……….......
7. Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi
...........................................................................................................................................…..
...........................................................................................................................................…..
...........................................................................................................................................…..
8. Ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné
byty, náhradné ubytovanie alebo priestory:

.......................................................................................................................................................
.....…………………………………………………………………………………………...
9. Ako sa naloží s uvoľneným
pozemkom…...........................................................................................................................
....................................................................…............................................................……….
10. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú tieto
nehnuteľnosti použiť.
Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorá je
podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom
jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania
príslušným katastrálnym úradom.

…............................................................
Podpis stavebníka, pri právnických osobách

pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 200,- Sk
/potvrdenie obce o zaplatení/

Prílohy:
1. Doklady , ktorými sa preukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a pozemkom.
2. Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.
3. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení
viedli vopred.
4. Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená organizácia, dohodu s kvalifikovanou
osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s
odstránením stavby.
5. Záväzné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.
6. 2 x aktuálne foto stavby, ktorá je určená k odstráneniu.

