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Mesto Banská Bystrica 
Stavebný odbor 
Stavebný úrad 
Československej armády 26 
974 01  Banská Bystrica 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 

Podľa § 88 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 24 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v 
znení neskorších predpisov 

Názov stavby 

Názov stavby 
podľa PD  

 

Stavebník / žiadateľ 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa  
(Sídlo)  

Kontaktné údaje tel.:  e – mail: 

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa  
(Sídlo)   

Kontaktné údaje tel.:  e – mail:  

 

Údaje o stavbe 

Druh stavby  

Členenie stavieb v § 43 a), 43 b ), a  43 c) stavebného zákona 

Zdôvodnenie 

odstránenia 

stavby 

 

 

Miesto stavby 

Ulica, číslo, časť mesta  

Doterajší spôsob užívania stavby  

 

Termíny stavby 

Predpokladaný termín začatia 
odstraňovania stavby  

Predpokladaný termín ukončenia 
odstránenia stavby  

                   

Označenie stavby podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo 
Číslo listu 
vlastníctva 

Druh pozemku (kultúra) 
Katastrálne 
územie 

Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k 
stavbe 
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Ostatné pozemky podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko 

Parcelné číslo 
Číslo listu 
vlastníctva 

Druh pozemku (kultúra) 
Katastrálne 
územie 

Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k 
stavbe 

     

     

     

     

     

     

 

Susedné (stavbou dotknuté) pozemky a stavby podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo 
Číslo listu 
vlastníctva 

Druh pozemku (kultúra) 
Katastrálne 
územie 

Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k 
stavbe 

     

     

     

     

     

     

 

Základné údaje o odstraňovaní stavby 

 

Spôsob odstraňovania 

stavby  

Ako bude využitý voľný 

pozemok 
 

Stavba bude/nebude 

odstraňovaná 

s použitím trhavín 

 

Spôsob uloženia 

a manipulácie 

s prebytočným 

vybúraným stavebným 

materiálom 

 

 

Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie:  
           

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa  
(Sídlo)  

Kategória a rozsah podľa 
autorizačného osvedčenia 

 

Kontaktné údaje tel.:  e – mail: 
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Spôsob odstraňovania stavby – odborne spôsobilou osobou / svojpomocne  (*nehodiace sa preškrtnúť) 
         Pri realizácii svojpomocou uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru  

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa  
(Sídlo)  

Stavbyvedúci / dozor  číslo oprávnenia: 

Kontaktné údaje tel.:  e – mail: 

 

Zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania 
 

Meno a priezvisko (Obchodný názov) Adresa  

  

  

  

  

  

  

 

V Banskej Bystrici, dňa .............................. 

 

 

 

 

               __________________________________________________________ 

                 podpisy všetkých stavebníkov (pri fyzických osobách)   

 

               Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu  

                      (pečiatka podpis) 

 

 

 

Prílohy (podľa § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.):  
- písomné splnomocnenie v prípade, že žiadateľ poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu 
- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku  
- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktoré preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability 

nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania  
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi verejnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi 

konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred  
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, 

ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby  
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy  
- pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie Ú radu jadrového dozoru SR udelený na základe 

posúdenia bezpečnostnej dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu  
- ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy 

alebo inú dokumentáciu ( napríklad meračskú alebo modelovú )  
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, Lazovná 8, ak sa jedná o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku 

alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne alebo v jej ochr.pásme 

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zn. n. p.:  

položka 62 písm. a) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre právnickú osobu ……   50 €  

položka 62 písm. a) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu  ……   20 €  

 

Správny poplatok je možné uhradiť aj peňažným prevodom na č. účtu Stavebného úradu IBAN: SK93 7500 0000 0040 1714 5896  

Var. symbol: číslo konania ak bolo pridelené + rok + skratka Stav. úradu 23 (VZOR: VS: ......2223) + do pozn. uviesť účel platby 

 

 


