
Žiadosť o odstránenie stavby

Registračné číslo: Číslo spisu: Dátum 
registrácie:

 

Údaje o povoľovateľovi:   Obecný úrad

  Čierne Pole 16

  079 01 

Údaje o žiadateľovi:

Meno Priezvisko Titul

Adresa, Ulica, Čislo Obec/Mesto PSČ

Email Telefón

Žiadam o vydanie súhlasu s odstránením stavby:

Druh stavby Plošná výmera 
stavby:

Spôsob 
odstránenia 
stavby:

dodávateľsky
svojpomocne

Dôvod odstránenia stavby a  údaj o spôsobe využitia voľného pozemku:

Stavebný dozor pri odstraňovaní 
stavby bude vykonávať:

Meno a priezvisko/ Názov firmy / 
Adresa

Technický popis búracích prác a údaje o tom ako sa naloží s vybúraným materiálom:

Údaje o pozemku na ktorom sa stavba nachádza a samotnej stavbe::

Katastrálne územie:

Parcelné číslo: Súpisné číslo 
stavby:

Druh pozemku:

Vlastník /
Spoluvlastníci 

pozemku a stavby:

Predpokladaný 
termín začatia 
búracích prác:

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
búracích prác:

Návrh na bezpečnostné opatrenia na susedných pozemkoch, alebo v okolí 
stavby: Pri odstraňovaní stavby:

nebudu použité susedné pozemky
budu použité susedné pozemky (priložiť zoznam parciel 
a vyjadrenie/súhlas vlastníkov dotknutých parciel)

 

 

 

V Čiernom Poli, dňa: Podpis žiadateľa: ..........................................................



Stanovisko stavebného odboru obecného úradu:

S odstránením stavby: Odôvodnenie:

Správny poplatok 
uhradený dňa:

Číslo dokladu:

 

 

V Čiernom Poli, dňa: Podpis starostu obce: ..................................................



Pokyny pre vybavenie: 
  
Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať na OcÚ v Čiernom Poli buď osobne, alebo zaslať mailom na adresu ciernepole@centrum.sk. 
  
Požadované doklady a prílohy: 
  
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku a stavbe ktorá sa má odstrániť. 
- Technologický opis búracích prác s nevyhnutnou výkresovou dokumentáciou a návrhy na zabezpečenie okolia stavby a pozemku. 
- Statické posúdenie, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosných konštrukcií susedných stavieb a možnosť ich bezpečného užívania. 
- Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba je potrebné predložit písobné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, ktorá bude 
vykonávať odborný dozor búracích prác. 
- Doklady a písomné vyjadrenia správcov nadzemných a podzemných inžinierskych sieti nachádzajúcich sa v blízkosti stavby, ktorá sa bude odstráňovať 
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy. 
- Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, alebo sa stavba nachádza v pamiatkovo chránenom území musí žiadosť obsahovať fotodokumentáciu, 
dokumentačné výkresy a súhlas pamiatkového úradu s odstránením stavby. 
- Písomné vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov, parciel a ich súhlas s odstránením stavby. 
  
Poplatky 
  
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, podanie žiadosti o udelenie súhlasu s odstranením stavby je spoplatnené úhradou správneho poplatku: 
  
1. fyzická osoba ...................................................................................................... 20,00 € 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie........................ 50,00 € 
  
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. 
  
U P O Z O R NE N I E: 
  
S odstránením stavby môže podľa § 57, ods. 2 stavebného zákona žiadateľ žačať (vykonávať búracie úkony) až po 
doručení písomného vyjadrenia Obecného úradu v Čiernom Poli !!!  
  
Kontaktná osoba 
  
JUDr. Branislav SIJKA 
starosta obce 
Obecný úrad 
Čierne Pole 16 
079 01 
  
Telefón: 0908 976 084 
Email: ciernepole@centrum.sk 
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