...................................................................................................................................................
meno,priezvisko/ názov/ a adresa /sídlo/ navrhovateľa
V ................................... dňa ...................

Obec Hriadky
Stavebný úrad
Hlavná 43
076 22 Hriadky

Vec:
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa §-u 85 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších
prepisov a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
_________________________________________________________________________
a/ Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa:.............................................................................
................................................................................................................................................
b/ Označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych
alebo iných práv:.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c/ Údaje o novom spôsobe užívania stavby:.............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
d/ Zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi:.............................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

...........................................................................
podpis navrhovateľa /ov/
u právnických osôb meno, funkcia
a podpis oprávnenej osoby, pečiatka
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Prílohy:
l. Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania
jednotlivých priestorov stavby
2. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe
- súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ
nie je vlastníkom stavby
- kópia z katastrálnej mapy
3. Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov a obce
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru T.G. Masaryka 13, Trebišov
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, Tebišov
- Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice
- Obvodný úrad životného prostredia, M.R. Štefánika 32, Trebišov
- Prehľad predpísaných skúšok /elektroinštalácia, hromozvod, nezávadnosť komínov,
plyn. zariadení/
- stanoviská dotknutých orgánov /VVS, SPP, VSE/
4. Kolaudačné rozhodnutie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená,
alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby / pasport stavby /, ak sa iné
doklady nezachovali
5. Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov - zaplatí sa do pokladne obce Hriadky.
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