Žiadatelia .................................................................................................................
Bydlisko ........................................................................................................................
Obec .......................

VEC: Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.
Podľa § 85 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlasujeme zmenu v užívaní
stavby

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

na

pozemku

parc.

č. .......................
v kat. úz. .............................. a žiadame o povolenie tejto zmeny.
Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané ...................................................................
dňa .................................................. pod č. ....................................................................
Zmena spôsobu užívania spočíva v zmene:

Zmeny stavby ( nadstavba, prístavby, stavebná úpravy) nebudú uskutočnené.
..............................................
podpis žiadateľov
Doklady:
-

List vlastníctva ( originál), vydaný Okresným úradom Košice - okolie, Spáva katastra Košiceokolie, Južná trieda 82, Košice
Kópia z katastrálnej mapy ( originál), vydaná Okresným úradom v Košiciach, Spáva katastra
Košice-okolie, Južná trieda 82, Košice
kópia kolaudačného rozhodnutia
projektová dokumentácia s posudkom projektanta, že stavba spĺňa parametre nového využitia
podľa príslušných predpisov
správa o revízii elektrického zariadenia a vnútorných rozvodov ( max. 5 ročná )
správa o revízii bleskozvodu ( max. 5 ročná)
osvedčenie o stave nových komínov ( max.12 ročné )
revízia plynoinštalácie ( max. 3 ročná )
kolaudačné rozhodnutie na ČOV; doklady o odkanalizovaní stavby resp. o vykonaní skúšky
vodonepriepustnosti žumpy / atest žumpy, alebo čestné prehlásenie stavebného dozora /

-

potvrdenie o napojení na verejný vodovovod ( fotokópia zmluvy)resp. vlastnú studňu (čest. prehl)
energetický certifikát – osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii objektu vypracované
odborne spôsobilou osobou
súhlas obce na prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
správny poplatok

V prípade investičných stavieb:/ rodinné domy nie!/
- stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
a organizácií, predpísané osobitnými predpismi a podmienkami stavebného povolenia, napr.:
◦ rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
◦ vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie, Mudroňova 15, Košice
◦ stanovisko Inšpektorátu práce v Košiciach, Masarykova 10, Košice
◦ stanovisko Technickej inšpekcie, Južná trieda 95, Košice (v prípade vyhradených
technických zariadení)
◦ stanoviská a vyjadrenia Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice

