	
Meno a adresa stavebníka, IČO


Obec Uloža
Uloža 76
05371 Vyšné Repaše


V ................................. dňa  ............................

VEC
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
/ § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/.

Žiadateľ – stavebník, meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka 	
	
Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka
Názov a účel stavby : 	
Parc. číslo : 	k .ú. .	
Stavebné povolenie vydané /kým/ .	
dňa .	pod číslom 	
Stavebník má k stavbe :	 a/ vlastnícke právo
	b/ iné právo  /aké/ 	
Popis navrhovaných zmien oproti overenej dokumentácií : 	
	
Predpokladaný rozpočtový náklad (eur)	Zastavaná plocha (m2)	
Dôvody navrhovaných zmien 	
Zoznam účastníkov konania / mená, názvy a adresy/ 	
	
Údaje o dokumentácií
Dokumentácia zmeny stavby vypracoval /meno a adresa / : 	
	


	......................................................
	podpis žiadateľa /pečiatka/
Prílohy : 
	Kópia právoplatného stavebného povolenia a jeho zmien

Dokumentácia zmeny stavby – 2 x
Doklady o prejednaní s dotknutými orgánmi
	Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a)	na stavby na bývanie 
1.	na stavbu rodinného domu		50 €
2.	na stavbu bytového domu		200 €
b)	na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo 	na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1.	ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2		25 €
2.	ak zastavaná plocha presahuje 25 m2		50 €
d)	na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.	garáže s jedným alebo dvoma miestami		30 €
2.	na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť		30 €
3.	na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
	malé čistiarne odpadových vôd, jazierka		30 €
4.	na spevnené plochy a parkoviská		30 €
5.	na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady		30 €
e)	na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom 	k bytovým domom a ostatným budovám
1.	garáže s jedným alebo dvoma miestami		50 €
2.	na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť		50 €
3.	na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
	malé čistiarne odpadových vôd, jazierka		50 €
4.	na spevnené plochy a parkoviská		50 €
5.	na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady		50 €
f)	na zmeny dokončených stavieb a zmeny týchto stavieb pred dokončením 
	podľa písmen  d)  a  e)		20 €
g)	na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane		100 €
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane		200 €
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane		400 €
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane		600 €
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane		800 €
nad 10 000 000 eur		1 000 €

Položka 60a
a)	Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1.	právnickú osobu		100 €
2.	fyzickú osobu		30 €
g)	Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby		10 €




