
Žiadatelia ..............................................................................................tel:.................... 

Bydlisko ................................................................................e-mail:............................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

      

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

Zastúpená starostom 

 

 

 

VEC: Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.  

 

 Dolepodpísaní žiadatelia týmto žiadame o povolenie odstránenia stavby/časti stavby 

......................................................................................... na pozemku parc.č. ...................................... 

v kat. území .............................................    

        Dôvody odstránenia stavby ........................................................................................................... 

 predpokladané začatie a skončenie prác: ............................................................................................ 

 Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni. Ak stavba bude odstránená svojpomocne, uviesť meno, 

adresu a číslo osvedčenia odborne spôsobilej osoby o zabezpečení stavebného dozoru: 

......................................................................................................................................... 

Naloženie s uvoľneným odpadom, prípadne miesto jeho uloženia: 

......................................................................................................................................... 

Návrh opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať 

búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť:  

............................................................................................................................. 

Spôsob využitia uvoľneného pozemku: ................................................................... 

     

Dole podpísaná/podpísaný  ......................................... 

- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením  a uchovávaním mojich osobných 

údajov (uvedených v žiadosti o odstránenie stavby) v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, email, telefonny kontakt,. 

Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti o odstránenie stavby 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 

správny poplatok vo výške 

........., - € zaplatený dňa 

.................... 



  

Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (  v prípade manželov uviesť obidvoch ), 

s uvedením parcelných čísel        

číslo parcely .......................... vlastník ................................................................................................................  

              ............................................................................................................................. 

číslo parcely .......................... vlastník ................................................................................................................  

              ............................................................................................................................. 

číslo parcely .......................... vlastník ................................................................................................................  

              ............................................................................................................................. 

 

 
Doklady: 

- súhlas vlastníka nehnuteľnosti ak ním nie je navrhovateľ, iné právo k pozemkom a stavbám 

podľa § 139 stavebného zákona 

- technologický opis prác pri odstraňovaní stavby s výkresmi nevyhnutných úprav pozemku 

spracovaný oprávnenou osobou (projektant) 

- fotodokumentácia odstraňovanej stavby 

- statický posudok v prípade odstraňovania časti stavby; v prípade radovej zástavby preukázanie 

zabezpečenia mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich 

bezpečného užívania 

- vyhlásenie odborne spôsobilej osoby o vykonávaní odborného dozoru ( + fotokópia osvedčenia 

spôsobilosti stav. dozora,) 

- vyjadrenie OÚ Košice okolie,odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice, úseku odpadového hospodárstva 

- správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  

 

Upozornenie: 

Likvidáciu azbestu ( nebezpečného odpadu) upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Práce 

spojené s demontážou a likvidáciou AZC izolačného materiálu môže vykonávať len firma, ktorá má 

na túto činnosť oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 5 

ods. 4 písm. n/ a § 41 ods. l zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred uvedením dočasných pracovných 

priestorov s kontrolovaným pásmom počas demontáže a likvidácie AZC materiálu do prevádzky je 

potrebné, aby oprávnená firma požiadala orgán verejného zdravotníctva o ich posúdenie podľa § 

13 ods. 4 písm. k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


