Žiadateľ:
.......................................................................................................................................................

Obec
Dolná Ždaňa
.................................................
Vec: Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Meno, priezvisko resp. názov, adresa, žiadateľa...........................................................................
.......................................................................................................................................................
Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) ohlasujem-e zmenu v užívaní stavby (označenie stavby).................................
.......................................................................................................................................................
na pozemku parc.č. ........................................................ kat.úz. .................................................
a žiadame o povolenie tejto zmeny.
K stavbe máme vlastnícke právo - spoluvlastnícke (resp. iné právo, uviesť druh
vlastníctva).........................................................................................

o čom

predkladám-e

k nahliadnutiu ..........................................................................................(doklad o vlastníctve).
Podľa kolaudačného rozhodnutia (príp. stavebného povolenia) vydaného (uviesť správny
orgán) ................................................................................................ dňa ..................................
číslo ................................... je stavba užívaná na ........................................................................
.............................................................................................. (uviesť doterajší spôsob užívania).
Zmena spôsobu užívania spočíva v zmene na ..............................................................................
...............................................................................................(uviesť navrhovaný účel užívania)
z dôvodu .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ide o stavbu ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(uviesť opis stavby, jej vybavenie i charakteristiku) Je umiestnená ...........................................

.................................................................................... ( napr. v zastavanom území, mimo
zastavaného územia, ulica č.d., lokalita)
Zmeny stavby (nadstavba, prístavba, stavebná úprava) nebudú uskutočnené.

V ................................ dňa ...............................

....................... .......................................................
Mená, priezviská vlastníkov
(všetkýchspoluvlastníkov)
Meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej konať za právnickú osobu
(pečiatka podpis)

Poznámky:
Pokiaľ by sa ohlasovala zmena v užívaní časti stavby, pripojí sa nevyhnutná dokumentácia
s vyznačením nového spôsobu užívania, prípadne pasport podľa § 104 ods. 2 stavebného
zákona .
Ak sa nezachovali doklady, z ktorých by bolo možné zistiť účel, vychádza sa z účelu, na
ktorý je stavba svojim stavebno-technickým usporiadaním vybavená, prípadne na ktorý sa
užíva bez závad.

K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí:
a) dokumentácie 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 rokovaní 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
Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu sa pripojí súhlas
úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa
osobitného predpisu, 14)
----------------------------------------------------------------14) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z.z.

