Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
V...............................dňa.......................
Obec Dolná Lehota
Dolná Lehota č. 162
976 98 Lopej
Vec: Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
platnom znení
Meno, priezvisko, bytom týmto ako vlastník stavby ....................., ............................,
.........................., postavenej na pozemku parcela. č. ........., v katastrálnom území
................., evidovanom na Liste vlastníctva č. ............, vydanom Správou katastra
.................... žiadam v zmysle ustanovenia § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
o povolenie na odstránenie stavby.
Dôvodom odstránenia stavby je ........................................................................................
Predpokladaný začiatok odstraňovania stavby je ................................. a práce
pravdepodobne skončia ................................................................................................
Stavbu odstránim ..............................................................................(názov organizácie,
ktorá stavbu odstráni, (alt. ak sa má stavba odstrániť svojpomocne, uvedie vlastník stavby
meno a adresu osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor nad prácami).
Stavba sa ...................................(odstráni / neodstráni) použitím trhavín.
S vybúraným materiálom sa naloží nasledovne .............................................. a prebytočný
materiál sa uloží ............................................................................................................
Iní účastníci konania, ktorí sú mi známi: .................................................................(zoznam a
adresy účastníkov konania)
V stavbe sa nachádzali........................(byty / nebytové priestory). Ich nájomcovia budú
zabezpečení nasledovne ................................................................................................
Uvoľnený pozemok sa využije na .................................................................................
Navrhujem uskutočniť ....................................... na susednom pozemku / stavbe.
K žiadosti zároveň prikladám údaje a informácie v zmysle požiadaviek § 24 vykonávacej
vyhlášky k stavebnému zákonu č. 453/2000 Z. z.
...........................................................
Meno, priezvisko a podpis
Prílohy:
a) doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom,
b) technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemkov,
c) doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami sietí technického
vybavenia územia a s účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred uskutočnili
d) pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba,
prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác
spojených s odstránením stavby,
e) stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané
osobitnými predpismi.

