Žiadatelia:.............................................................................................................e-mail..........................
Bydlisko ....................................................................................................................tel.:..........................

Obec .......................

správny poplatok vo výške
..................., - € zaplatený
dňa .............................

VEC: Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.
Dolepodpísaní žiadatelia týmto žiadame o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby
................................................................................. pred jej dokončením na pozemku parcely č.
......................... v katastrálnom území ....................................... list vlastníctva č. ..................
Stavebné povolenie na stavbu vydal .............................................................................................
dňa .......................................................... pod č. ..........................................................................
Dokumentáciu zmeny stavby vypracoval:
.......................................................................................................................................................
Dokončenie stavby bude realizované:
*/ dodávateľsky – dodávateľ ( názov a sídlo) ..............................................................................
*/ svojpomocne – stavebný dozor ( meno a adresa) .....................................................................
Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Stavba bude dokončená do ....................................
Dole podpísaná/podpísaný .........................................
- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením a uchovávaním mojich osobných
údajov (uvedených v žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní) v rozsahu meno
a priezvisko, bydlisko, email, telefonny kontakt,. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti
o stavebné povolenie a stavebného konania pre Stavebný úrad – príslušná obec, v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas
dávam na dobu určitú, na obdobie 30 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o
vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej
osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

..............................................
podpis žiadateľov

Prílohy k žiadosti :
-

-

doklad o inom práve k nehnuteľnosti podľa § 139 stavebného zákona, ak žiadateľ nie je vlastníkom
v prípade zmeny PD: 2x projekt stavby v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ( sprievodná správa, technická správa,
pôdorysy, pohľady, rezy, prípojky, pôdorysy vnútorných rozvodov a inštalácií, statika, požiarna
správa ...) a vyhlášky 532/2002 Z.z ( pôvodný stav + navrhované zmeny ), so súhlasom pôvodného
projektanta
v prípade zmeny spôsobu uskutočňovania stavby: prehlásenie nového stavebného dozora
s fotokópiou osvedčenia spôsobilosti
kópia stavebného povolenia
mená a adresy účastníkov konania ak sa zmenili od vydania stavebného povolenia
doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté
správny poplatok 50,- €k ( platí sa v hotovosti do pokladne obce)

