FO, PO
___________________________________________________________________________________________________

Navrhovateľ (meno, priezvisko, úplná adresa, dátum nar.,popr. názov firmy a IČO, telefonický kontakt)

Dňa.........................................

V..................................................
Správny poplatok................Sk
zaplatený dňa .........................

.........................................
názov stavebného úradu

VEC: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
I. Dolupodpísaný týmto žiadam o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka stavby:
zmeny vyhotovenia stavby – zmeny termínu ukončenia stavby (nehodiace sa prečiarknúť)
II. Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka:
Číslo popisné (ak ide o zmenu existujúcej stavby) ......................................................................
Obec .............................................................................................................................................
Parcelné čísla pozemkov, na ktorých je stavba uskutočňovaná (podľa katastra
nehnuteľností)...............................................................................................................................
Stavebné povolenie na stavbu (pôvodné) bolo vydané ............................................... (kým) dňa
............................................ pod č. ....................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočnená, event. k existujúcej stavbe, má stavebník:
- vlastnícke právo

- iné právo (uviesť aké)

III. Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:
....................................................................................................................................................
Pri zmene termínu dokončenia stavby uviesť do kedy má byť termín predĺžený:

do .................................... a čo je potrebné na stavbe dokončiť......................................
........................................................................................................................................
IV. Dôvody navrhovaných zmien: .............................................................................................
V. Zoznam účastníkov konania (občanov, organizácii), ktorých právom chránených záujmov a
povinností sa zmena týka ( Mená a adresy)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
VI. Údaje o dokumentácii:
Dokumentáciu zmeny stavby vypracoval ...................................................................................
Stavebný dozor vykonáva ..........................................................................................................
Náklad stavby : ...................................................
VII. Prípadné ďalšie údaje významné pre rozhodnutie stavebného úradu ..................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................
podpisy žiadateľov

- 2 Prílohy:
1. Dokumentácia zmeny stavby 2 sady:
a) situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie
stavby),
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny,
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie.
2. Doklad o prejednaní s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú dotknuté (pokiaľ
také konania boli vedené), stanovisko mesta/obce.
3.Doklady o vlastníctve (pozemku, stavby)
4.Stavebné povolenie - kópia

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle §7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so
spracúvaním svojich osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na
účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v
žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať
ust. zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi.

