-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( meno, priezvisko a adresa žiadateľa )

VEC: Ohlásenie z m e n y v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.
Podľa § 85 ods.1/ zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších noviel ( stavebný zákon) ohlasujeme zmenu v užívaní stavby (označenie
stavby) .....................................................................................................................................
na pozemku parc.č. KN : ...................................... v kat. území :............................. a žiadame
o povolenie tejto zmeny.
Stavba je v našom vlastníctve (spoluvlastníctve) .....................................................................,
o čom predkladám k nahliadnutiu doklad o vlastníctve LV č. ....................................................
Podľa kolaudačného rozhodnutia (príp. stavebného povolenia) vydaného (kým) :
.................................................................................................................................................
dňa : .................................. pod č.j. : ....................................................... je stavba užívaná ako:
........................................................................................................................................
Zmena spôsobu užívania stavby spočíva v zmene na ................................................................
..................................................................................... z dôvodu : ..........................................
.................................................................................................................................................
Ide o stavbu ( popis stavby, jej vybavenie, charakteristika a pod.) : ..........................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Je umiestnená : ............................................................................................ ( napr. je súčasťou
vidieckeho osídlenia, ak sa žiada o zmenu na rekreačnú chalupu ) .
Zmeny stavby ( nadstavba, prístavba, stavebné úpravy ) nebude uskutočnená.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a zodpovedajú
skutočnosti.

......................................................
podpis žiadateľa, žiadateľov

-2Prílohy : podľa § 21 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
1.
2.
3.
4.

nevyhnutná dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania, príp. pasport stavby
právoplatné kolaudačné rozhodnutie, príp. stavebné povolenie
doklad o vlastníctve LV nie starší ako 3 mesiace
Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického
vybavenia a účastníkmi konania;

5. Správny poplatok vo výške .................................. €
zaplatený dňa ................................
č. dokladu .................................
(položka č. 62a1) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby ( k § 85 stavebného zákona):
§ 21, vyhl.č. 453/2000 Z.z.
§ 21 ods.2): K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí:
a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých
priestorov stavby,
b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby
s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce,
d) kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola
stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa
iné doklady nezachovali,

