Meno a adresa (sídlo) navrhovateľa
V.......................... dňa ...........................
Obec Nemcovce
Obecný úrad Nemcovce 27
086 12 Kurima

Vec: Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.
Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov ohlasujem zmenu v užívaní stavby ....................... (označenie
stavby) na pozemku parc. č. ...... kat. územie .........................v ................ a žiadam o povolenie
tejto zmeny.
Stavba je v mojom vlastníctve (v spoluvlastníctve s ....................), o čom predkladám k
nahliadnutiu ................................................ (doklad o vlastníctve).
Podľa kolaudačného rozhodnutia (príp. stavebného povolenia) vydaného ............. (kým) pod
sp. zn. : ............. dňa .......................... je stavba užívaná ako ...................................... (doterajší
spôsob užívania).
Zmena spôsobu užívania
spočíva v zmene na ............................
z dôvodu:
....................................... ( uviesť dôvod ) Ide o stavbu ....... (opis stavby, jej vybavenie i
charakteristika). Je umiestnená ................... v osídlení , ktorý má charakter .............................. (
uviesť napr. je súčasťou vidieckeho osídlenia ). Zmeny stavby (nadstavba, prístavba, stavebná
úprava) nebudú uskutočnené.
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi :
1. ..........................................
2. ..........................................
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

mená, priezviská. adresy a podpisy
vlastníkov (všetkých
spoluvlastníkov)

Prílohy :
Podľa § 21 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
§ 21
(2) K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí
a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých
priestorov stavby,
b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou
zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
c) doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
a obce,
d) 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.
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