Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa

OBEC
............................................
............................................
V ...................dňa................

Vec
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, jej prevádzkovom zariadení v spôsobe alebo
podstatnom rozšírení výroby, ktorá je - nie je * spojená so zmenou stavby
1. Meno a priezvisko (názov PO): .............................................................................................
Adresa bydliska (sídlo) navrhovateľa: .....................................................................................
Ohlasujem týmto stavebnému úradu podľa §-u 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ust. §-u
21 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona zmenu v spôsobe užívania stavby, jej prevádzkovom zariadení,
v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby:
stavby ............................................................................súpisné číslo.......................................
ktorá sa nachádza v katastrálnom území ............................. na pozemku parc. č. ...................
...................................................................................................................................................
2. Stavba bola povolená (kým) ..................................................................................................
číslo a dátum stavebného povolenia: .......................................................................................
3. Kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) vydal: .........................................................
číslo a dátum kolaudačného rozhodnutia .................................................................................
4. Zmena v užívaní stavby bude spočívať v (technický popis zmeny) ..................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
* nehodiace sa preškrtnúť
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-2.......................................................................................................................................................
5. Zdôvodnenie požadovanej zmeny: .......................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Ohlásená zmena je – nie je spojená so stavebnou zmenou stavby. Ak áno, uveďte
druh a rozsah stavebných zmien:..........................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.....................................................
podpis žiadateľa, u PO pečiatka
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby
K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripája:
1. Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých
priestorov stavby – 2x,
2. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby
s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
(podľa potreby kópiu katastrálnej mapy),
3. Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
správy a obce a to podľa charakteru a rozsahu požadovanej zmeny (napr. záväzné
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Obvodného úradu
životného prostredia v Banskej Štiavnici – pracoviska Žarnovica, Stredoslovenskej
energetiky – Distribúcia, a.s. Žilina, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a.s. závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom a pod..)
4. 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.
5. Správny poplatok ............................... € (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade,
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK, t.j. ...................... Sk),
Akákoľvek zmena môže byť vykonaná až na základe právoplatného rozhodnutia stavebného
úradu.
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