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meno, priezvisko, trvalé bydlisko, /názov, sídlo firmy/

Mesto Lučenec
Odd. stavebného poriadku,
investícií a stratégie
Ul. novohradská č.1
984 01 L u č e n e c
v Lučenci ..................................

Vec
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 11 vyhl. č.
453/2000 Z. z.
I. Stavebník /-ci/:
Meno, priezvisko, titul (názov - IČO)
Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo)
II.a Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka - druh, účel, miesto stavby:
názov stavby:.........................................................................................
na ulici ..................................................................................................
II.b Predpokladaný termín dokončenia stavby:................................
II.c Nový rozpočtový náklad stavby:...................................................
III. Parcelné čísla pozemkov, na ktorých je stavba uskutočňovaná:.......................................................
Druh (kultúra)..................................................... kat. územie........................................
Stavebné povolenie vydal (úrad).......................................dňa..........................pod č.j.:.................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná má stavebník :
- vlastnícke právo
- iné právo (uviesť aké)
K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo
- iné právo (uviesť aké)
IV. Dôvody navrhovaných zmien:
V. Údaje o dokumentácii:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo
preukazu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe)
VI. Spôsob uskutočnenia stavby:
-zhotoviteľom:
-svojpomocne: stavebný dozor bude vykonávať (meno, resp. názov, adresa a kvalifikácia)
VII. Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:

VIII. Zoznam účastníkov konania, ktorých právom chránených záujmov alebo povinností sa
zmena týka: (meno - názov, presná adresa)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Meno priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu
(pečiatka, podpis), pri fyzických osobách podpisy všetkých stavebníkov
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Prílohy:
K žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením prikladá:
a) projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
1. súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej
zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby,
životné prostredie alebo užívanie stavby
2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny.
b) doklady o prerokúvaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby
dotknuté
Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach
pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
Podľa predchádzajúcich odsekov sa postupuje primerane aj pri žiadostiach o povolenie zmien podmienok
pôvodného stavebného povolenia
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