Mesto Stará Turá
Mestský úrad
Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP
Ul. SNP č.1/2
916 01 Stará Turá

ŽIADOSŤ O ZMENU VODOHOSPODÁRSKEJ STAVBY PRED
JEJ DOKONČENÍM
podľa § 73 zákona č.364/2004 vodný zákon v znení neskorších predpisov a v zmysle § 68 zákona 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 11 vyhlášky č.453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

Žiadatelia (meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska podľa stavebného povolenia):
.....................................................................................................................................................................
.....…..................................................................................................................................................
Týmto Vás žiadam o zmenu stavby: „......................................…………................................................“
na pozemku parc. č....................... v katastrálnom území Stará Turá pred jej dokončením v zmysle § 68
stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Predmetom zmeny stavby pred jej
dokončením je zmena termínu dokončenia stavby do termínu:............................ a tiež zmena, ktorá
spočíva:.....................................................................................................................................................................
.....................................…………………….....................................................................................................

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydal:....………..................................................
...........................................................................…………...................................................................................

pod č.j.:................................................................................ zo dňa: ..………….................................................
Stavba je rozostavaná a chýba dokončiť:......................…………......................................................................
....................................................................................................…………..........................................................

Podľa priloženého stavebného povolenia prišlo – neprišlo k zmene účastníkov stavebného konania,
ktorí sú uvedení v stavebnom povolení: ...............................………...............................................................
.............................................................................................................………….................................................

V prílohe Vám zasielam správny poplatok v sume: ...................,- € za žiadosť o vodoprávne povolenie.
Vyjadrenie stavebníka
- o poskytnutí údajov z tejto žiadosti podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to tretím osobám (mimo účastníkov stavebného konania)
nasledovne:
- súhlasím - nesúhlasím s poskytnutím informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. Nehodiace
prečiarknite.

V.........................................dňa...........................
.........................................................
podpisy žiadateľov

Prílohy k žiadosti o zmenu vodohospodárskej stavby pred jej dokončením:
1.
2.
3.
4.
5.

Doklad o zaplatení správneho poplatku – 1x
Vodoprávne povolenie – 1x
Projekt zmien vodohospodárskej stavby vypracovaný oprávneným projektantom – 2x
Súhlas staveného dozora k predmetnej zmene (ak je stavba realizovaná svojpomocne) – 1x
Súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania k predmetnej zmene ak sa
dotýka ich práv a právom chránených záujmov – 1x

