OBEC Krtovce 
___________________________________________________________________________                              

V................                                dňa,..............


Vec:   Žiadosť o odstránenie stavby 

(podľa § 88 stavebného zákona v spojení s § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)


Vlastník stavby ( meno, priezvisko a adresa ) u právnickej osoby názov, sídlo firmy, IČO 

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

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

Telefón:........................... E-mail:........................

žiadam týmto o povolenie na odstránenie stavby
Názov stavby : .....................................................

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

Účel stavby : ......................................................

Parcelné čísla : ................................................... 

Katastrálne územie : ............................................... 

Stavbu žiadam odstrániť z dôvodu ........................................................................................................................................
v termíne do ............................. . 
Odstránenie stavby bude svojpomocné/ zhotoviteľom. 
Odborné vedenie a dozor pri svojpomocnom odstraňovaní stavby bude vykonávať (svojpomocne)
....................................................................

....................................................................
                                                                  
Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni (dodávateľsky):  

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

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

Stavba sa bude - nebude* odstraňovať s použitím trhavín. 


Materiál získaný z odstránenej stavby bude použitý (odvezený):
  ....................................................................

....................................................................
                                                                                                                      
a prebytočný materiál bude uložený: ....................................................................

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

Pozemok sa upraví ako (dvor, záhrada, stavebný a pod.)

....................................................................
                                                              
                                                          
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, resp. zabezpečiť: 

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

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


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

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

Účastníci konania(vlastníci susedných pozemkov a stavieb), ktorí sú žiadateľovi známi, a ktorých práva môžu byť pri odstraňovaní stavby dotknuté:

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

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

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

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


Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Ň



..............................  ..................................
Fyzické osoby                    Meno, priezvisko a funkcia osoby
podpisy všetkých žiadateľov      oprávnenej zastupovať právnickú                                    osobu 					      (pečiatka, podpis)
Prílohy:

- list vlastníctva (originál), 
- kópia z katastrálnej mapy (originál), 
- 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,
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, 
  ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne 
  vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa 
  zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením 
  stavby,
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k odberom a napojeniam na 
  verejné siete
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné 
  opatrenia dotknutých orgánov a obce,
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z.   
  o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov, ktorý je 
  potrebné zaplatiť v pokladni mesta pri podaní žiadosti.



