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

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

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

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je 
spojená so zmenou stavby 
Podľa  § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a podľa § 21 vyhlášky 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona.  

 

 Označenie stavby (názov) podľa katastra nehnuteľností 

názov stavby  
(podľa LV) 

 Súpisné číslo:  

Na pozemku parc. č.:   Katastrálne územie:  

Vlastník: 
(iné práva - uviesť) 

 
Číslo listu 

vlastníctva:  

 

 Navrhovateľ 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

 V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

 Údaje o spôsobe užívania stavby 

Pôvodný  

Navrhovaný  
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Zoznam a adresy známych účastníkov konania 

Meno a priezvisko   (Obchodný názov) Adresa  (Sídlo) 

  

  

  

  

  

 

 

V ............. dňa .................. 

 

 

Podpis navrhovateľa, resp. pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. 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 

3. doklady o rokovaní s účastníkmi  konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, rozhodnutia,  stanoviská,  

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce 

4. 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 

5. Doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného do pokladne mesta v súlade so zákonom o správnych 

poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa položky 62 (sadzobník správnych 

poplatkov uvedený v sekcii „Ako vybaviť“) 
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