Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa – stavebníka, tel. kontakt

Mesto Michalovce
Stavebný úrad
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

VEC: Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

I. Žiadateľ ‐ stavebník:
Meno (názov)

Adresa
II. Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka :
Druh a účel stavby

Číslo popisné (ak ide o zmenu existujúcej stavby)

Obec
Parcelné čísla, na ktorých je stavba uskutočňovaná (podľa katastra nehnuteľnosti)

Označenie ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného
priestranstva)

Stavebné povolenie na stavbu (pôvodné) bolo vydané (kým):

Dňa

pod číslom

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočnená, resp. k existujúcej stavbe má stavebník:
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vlastnícke práva



iné práva (uviesť aké)

III. Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:

IV. Dôvody navrhovaných zmien:

V. Zoznam účastníkov konania, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo
povinností môžu byť navrhovanou zmenou dotknuté:

VI. Údaje o dokumentácii ‐ dokumentáciu zmeny stavby vypracoval:

VII. Ďalšie údaje významné pre rozhodnutie stavebného úradu:

Michalovce, dňa:

.......................................................................
podpisy všetkých stavebníkov u právnických osôb
pečiatka, meno, funkcia a podpis opráv.osoby

Povinný údaj:
Súčasne dávam súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Michalovce, dňa:

........................................................................
podpisy navrhovateľa (ov) u právnických osôb
pečiatka, meno, funkcia a podpis opráv. osoby
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Prílohy:
1. Dokumentácia zmeny stavby
a) situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby)
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
2. Doklad o prejednaní s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté (pokiaľ také
konania boli vedené)
3. Ak došlo k zmene vlastníkov stavby počas výstavby ,je treba preukázať a doložiť
doklad o vlastníctve
4. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č.145/95 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov ‐ zaplatí sa do pokladne Mesta Michalovce.

Poznámka :
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov, potrebných k
vydaniu rozhodnutia !
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