Obec Beňadovo
Obecný úrad č. 66
029 63 Mutné

Vec

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

1.

Žiadateľ(lia):

Meno, priezvisko (názov PO) : _________________________________________________
Adresa (sídlo PO): __________________________________________________________
2.

Dôvody odstránenia stavby: __________________________________________________
predpokladaný termín začatia prác: ______________________________________________
predpokladaný termín ukončenia prác: ____________________________________________

3.

Druh, účel a miesto stavby: ___________________________________________________

4.

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku
podľa kat. nehnuteľ. parc. č. _______________________druh (kultúra):__________________
kat. úz. : Beňadovo, lokalita : _________________________________________

5.

Spôsob odstránenia stavby
- názov organizácie, ktorá stavbu odstráni _________________________________________
- svojpomocou - (uviesť osobu, ktorá bude vykonávať staveb. dozor – meno, priezvisko,
adresu, kvalifikáciu)
___________________________________________________________________________

6.

Stavba sa odstráni s použitím trhavín (bez použitia trhavín): _______________________

7.

Ako sa naloží s vybúraným materiálom: _______________________________________
a kde sa uloží: _____________________________________________________________

8.

Ako bude využitý uvoľnený pozemok: __________________________________________

9.

Zoznam účastníkov stavebného konania
ktorí sú stavebníkovi známi a ktorí môžu byť odstraňovanou stavbou dotknutí: _____________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________

_______________________

Pri fyzických osobách, podpisy

Meno a funkcia osoby oprávnenej

všetkých žiadateľov

zastupovať právnickú osobu
(pečiatka a podpis)

Telefonický kontakt:

Prílohy:
1.

List vlastníctva - originál, nie starší ako 3 mesiace (LV vydá Katastrálny úrad Námestovo),

2.

Kópia katastrálnej mapy – originál, nie starší ako 3 mesiace (vydá Katastrálny úrad Námestovo),

3.

Fotodokumentácia, príp. jednoduchá projektová dokumentácia stavby (znalecký posudok),

4.

Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby,

6.

Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby,
ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou,

7.

Mená a adresy účastníkov konania - dotknutých susedov (príp. ich stanoviská),

8.

Vyjadrenie Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín),

9.

Vyjadrenie Stredosl. energetiky, a.s.OOK, (Bysterecká 1821, 026 01 Dolný Kubín),

10. Vyjadrenie Obv. úradu ŽP v Námestove (voda, odpady, ovzdušie, príroda),
11. Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s., (Nám. Slobody 6, Bratislava),
12. Vyjadrenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a PK , Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
13. Správny poplatok

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady

