
      

         

 
    Obecný úrad Mokrá Lúka 

Mokrá Lúka 2 
05001  R e v ú c a 

 
 
 
 
 
             V Mokrej Lúke,  dňa  
                
Vec: Žiadosť o povolenie odstránenia stavby   
podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov . 
 

1.   Žiadateľ - vlastník  stavby:                                                                                                    
 
 
2.  Označenie stavby, katastrálne územie a parcelné číslo:     

  
 
3.  Dôvody odstránenia stavby a predpokladané začatie a skončenie prác: 
 
          
4 . Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni:                                                                       
 
 
5.  Stavba sa odstráni použitím trhavín:                               
 
 
6.  Ako sa naloží s materiálom a kde sa prebytočný materiál uloží:  
  
      
7.  Ako sa naloží s uvoľneným pozemkom:  
 
 

8.  Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto    
     nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť. 
 
 
 
 

 

       Podpis žiadateľa 

 

 



Žiadosť sa podáva na obecnom úrade v Mokrej Lúke. 

 

 

- 2 - 

 

Prílohy: 
a) doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom, 
b) technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, 
c) doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi 

rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnilo, 
d) pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne spôsobilá organizácia, dohodu 

s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami 
spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať, 

e) stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných 
predpisov 

f)  správny poplatok podľa § 7 zákona č. 232/1999 o správnych poplatkoch (v hotovosti do 
pokladne Mesta Senica) 

Poznámka: 
Ak žiadosť alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné pre riadne posúdenie z 

hľadiska záujmov sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, 
stavebný úrad určí rozsah a lehotu na ich doplnenie [napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými výkresmi, prípadne 
podľa podmienok Ministerstva kultúry SR aj inou dokumentáciou (meračskou alebo 
modelovou)]; v odôvodnených prípadoch môže predloženie fotodokumentácie žiadať aj pri iných 
stavbách. 
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