
Mesto Pezinok

Mestský úrad v Pezinku
Radničné nám. 7
902 14  Pezinok

............................................................
miesto pre podaciu pečiatku

(Názov a sídlo správneho orgánu,
    ktorý je stavebným úradom)

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 90 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

I. Navrhovateľ:
Meno a priezvisko:

Adresa:

II. Miesto a druh stavby:
Druh stavby: ..............................................................................................................................

Obec: Ulica:

parcelné číslo pozemku, na ktorom má byť stavba odstránená podľa kat.
nehnuteľnosti: kat. územie:

Dôvody odstránenia stavby: .....................................................................................................

Predpokladané začatie: ..................................... a skončenie ......................................... prác.

III. Zoznam známych účastníkov konania (mená a adresy):
1.

2.

3.

IV. Spôsob odstraňovania stavby:
- svojpomocou – odborný dozor bude vykonávať (meno, adresa a kvalifikácia):

- dodávateľsky – práce vykoná organizácia (názov a adresa):

V. Stavba bude – nebude odstraňovaná s použitím trhavín.



VI. Spôsob naloženia s materiálom a kde sa prebytočný materiál uloží:

VII. Ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné byty,
ubytovanie alebo priestory:

VIII. Spôsob naloženia s uvoľneným pozemkom:

IX. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnu-
teľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť:

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

..............................................................................
      Podpis navrhovateľa (navrhovateľov)

            U právnických osôb meno, pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Prílohy:

1. Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom.

2. Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.

3. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete

a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili.

4. Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne vybavená organizácia dohodu s kvalifikovanou

osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak

vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať.

5. Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi.

6. Fotodokumentácia.


