                                                                                                                 Mesto Bytča
                                                                                                                 Stavebný úrad
                                                                                                                 Námestie SR č. 1/1          
                                                                                                                 014 01 Bytča


Vec: Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby


1. Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby: ……………………………
    ……………………………………………………………………………………………
2. Druhu, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností: …………………  
    …………………………………………………………….….…………………………..
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
3. Dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác: ………... 
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
4. Názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná   
    alebo v prípade odstraňovania stavby svojpomocou - meno, priezvisko a adresa  
    oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s  
    odstraňovaním stavby: …………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
5. Údaj o tom, či sa stavba odstráni použitím trhavín: ……………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………
6. Údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál 
    uloží: …………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
7. Zoznám účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi: ………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
8. Údaj o tom ako bude využitý uvoľnený pozemok: ……………………………………
    …………………………………….……………………………………………………
9. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto 
    nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak 
    použiť: …………………………………………………………………………………...
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………






V Bytči, dňa ………………….                                                    ………………………….
                                                                                                             Podpis žiadateľa    
                                                                                                      (u právn. osôb - pečiatka 
                                                                                                        a podpis štát. zástupcu)




Prílohy žiadosti:

1.	Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke, alebo iné práva k stavbe alebo pozemkom 
(podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona):
- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný Katastrálnym úradom alebo o inom práve   
   k nehnuteľnosti – originál,
-  kópia mapy z KN – originál.
2.	Preukázanie úhrady správneho poplatku vo výške ………… €.
3.	Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.
4.	Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.  
5.	Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa viedli pred podaním žiadosti.
6.	Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby (pri stavbe odstraňovanej svojpomocou).
7.	V prípade radovej zástavby - statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie 
      mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich 
      bezpečného užívania.

