
Meno, Adresa, PSČ, tel. č.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Stavebný úrad
Šíravská 7
Bratislava

V Bratislave dňa:  

VEC:
Žiadosť o zmenu spôsobu užívania (časti) stavby „(názov stavby)“, so stavebnými úpravami

I. Stavebník:               ( Meno a adresa) …….. a manželka …….., bytom …. v Bratislave 

II. Pôvodný účel stavby:

III. Navrhovaný (nový) účel stavby:
Údaje o stavbe , ktorej sa zmena týka:             - Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka:

IV. Miesto stavby:      ulica č.    súpisné číslo, parc.č. ….., katastrálne územie (k. ú.) Vrakuňa 
      Vlastnícke právo:    LV č. ... , resp. nájomná zmluva

V. Vlastníci susedných nehn.:    parc.č. dotkn. nehnuteľností (podľa katastra nehnuteľností)
- Meno, adresa ….., parc.č. …., k. ú. Vrakuňa, druh (kultúra)

VI. Projektant:  Meno a adresa

VII. Základné údaje o zmene stavby: ( opis)

VIII. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané pod č. ... dňa ..., právoplatné dňa ...
     Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané pod č. ... dňa ..., právoplatné dňa ...

IX. Predpokladaný termín dokončenia stavby:     12 mesiacov odo dňa začatia stavby 

X. Rozpočet stavby:       predpokladaný rozpočet stavby je  …..,- €

XI. Spôsob vykonania stavby:          svojpomocne
Stavebný dozor bude vykonávať :      Meno a adresa

Podpisy

Prílohy:
- fotokópie pôvodných  rozhodnutí – stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia + 1 × 

projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
- 2 × projektová dokumentácia zmeny stavby + technická správa (s vyznačením nového účelu 

stavby)
- stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy (Radlinského 6/Staromestská 6)
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR (Ružinovská 8)
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie (Tomášikova  

46) (oddelenie odpadového hospodárstva, oddelenie ochrany prírody a krajiny)
- prehlásenie stavebného dozoru + oprávnenie
- certifikáty projektantov
- vyjadrenie k PD prípojok ( SPP, ZsD, BVS) ( ak je zmena)
- doklad o zaplatení správneho poplatku ........                                                       
- a iné
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