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Žiadateľ /lia/ : ......................................................................................................................................................
Kontakt / t.č. príp. e-mail /*  ........................................................................................................

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Stavebný úrad
Šíravská č.7
821 07  Bratislava

Vec:  
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením 
          
Stavebník /ci/ , presná adresa  na doručovanie + PSČ *:

.......................................................................................................................................................
Zastúpený / meno, príp.firma / presná adresa  na doručovanie + PSČ* : 

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

Názov stavby podľa vydaného stavebného povolenia  :

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

Stavebné povolenie / číslo, deň vydania, právoplatné dňa:

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

Označenie stavby alebo časti stavby, ktorej sa zmena týka: ........................................................

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

Opis navrhovanej zmeny :  ...........................................................................................................

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

......................................................................................................................................................
/ďalej v prílohe – priložiť samostatný list /

Súhlasím so spracovaním horeuvedených osobných údajov v zmysle zák.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tohto návrhu v rozsahu poskytnutých údajov.


V Bratislave dňa                                                                                     Podpis:
Prílohy :
1.	Splnomocnenie, ak  stavebníka zastupuje druhá osoba - originál 
2.	Fotokópia právoplatného stavebného povolenia
3.	2x projektová dokumentácia, spracovaná  v rozsahu navrhovanej zmeny + súhrnná správa, ktorá bude obsahovať rozsah – opis navrhovaných zmien, 
4.	ak projektovú dokumentáciu zmeny stavby spracoval iný projektant, ako projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie – súhlas autora projektu s navrhovanými zmenami, 
5.	Stanoviská dotknutých orgánov, ktorých záujmy, ktoré chránia podľa osobitných predpisov,  môžu  byť zmenou stavby dotknuté, najmä: 
	OÚ Bratislava – odboru ŽP, úsek nakladania s odpadom, Tomašikova č.46, 832 15 Bratislava
	Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského č.6, Bratislava
	KR PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska č.14 
	Dopravný úrad , Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

a iné podľa rozsahu navrhovanej  zmeny stavby.

Poznámka: rozsah uvedených dokladov  môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený  o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie a dokladov môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov.


Správny poplatok / nie kolky / :    výšku poplatku určí stavebný úrad

/doporučuje sa zaplatiť v pokladni MÚ pred podaním návrhu do podateľne MU/



Poznámka:
*povinné údaje

