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meno, priezvisko, trvalé bydlisko, (názov, sídlo firmy)
Kereszt- és vezetéknév, Állandó lakhely, Cégnév, Székhely

	

							
Obecný úrad Nové Hony
Nové Hony 13
985 42 Veľké Dravce



					                        V/Hely ..................................dňa/nap...............................


Vec
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
Tárgy 
Az építmény rendeltetésváltozásának véleményezési kérelme az 1976. évi 50. sz területrendezésről és az építési eljárási rendről szóló törvény 85. §-a (1) bekezdése és későbbi módosításai és a 2000. évi 453. rendelet 21. §- a értelmében


Podľa §  85 ods. 1 zákona č. 50/1976  Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov a § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ohlasujeme zmenu v  užívaní stavby (označenie stavby) / Bejelentem az építmény rendeltetésének megváltozását az 1976. évi 50. sz területrendezésről és az építési eljárási rendről szóló törvény 85. §-a (1) bekezdése és későbbi módosításai és a 2000. évi 453. rendelet 21. §- a értelmében:

I. Stavebník /-ci/ Az építő:
   Meno, priezvisko, titul, (názov - IČO) / Kereszt- és vezetéknév, Állandó lakhely, Cégnév:

   Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo) / Székhely:                                                                               


II. na pozemku parc. č. / A telek helyrajzi száma:..................................................................  v kat. území / Ingatlan-nyilvántartási terület: .............................................................................................

na ulici / Az építmény helye (utca): ...................................................................................

K stavbe má stavebník / Az építési teleknek (vagy a meglévő épületnek) építője van

           -vlastnícke právo / tulajdonjog	                                             		  

           -iné práva(uviesť aké) / egyéb jog (adja meg)


III. Zmena spôsobu užívania spočíva v zmene / Mi a változás a használatban: 



-budú – nebudú realizované stavebné úpravy / Lesz vagy nem lesz az építkezés:







IV. Zoznam účastníkov konania, ktorých právom chránených záujmov alebo povinností sa navrhovaná zmena týka: (meno - názov, presná  adresa) / Azon felek felsorolása, akiknek a törvény által védett jogait vagy érdekeit a javasolt változtatás fedezi: (Kereszt- és vezetéknév, a pontos címet ):
 









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                            
                                                                         mená, priezviská, adresy a podpisy vlastníkov (všetkých spoluvlastníkov)
                                   u právnických osôb odtlačok  pečiatky, meno,  priezvisko, funkcia a     podpis oprávnenej osoby  




























Prílohy:
						                                                                                                                                                                                                                                              
-dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby / projektdokumentáció, amely megmutatja az épület egyes területeinek eredeti és javasolt felhasználási módját,
-doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby / Tulajdoni lap, az épület tulajdonosának hozzájárulása a felhasználás javasolt változtatásához
-doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce / a felekkel folytatott tárgyalások bizonyítéka, vélemények, egyetértések
-kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali / tartózkodási engedély vagy építési engedély



