
Mestský úrad Šaľa – Stavebný úrad 

Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa                                                                              . 

 

 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY 
(podľa § 88 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 24 vyhlášky č.453/2000 Z.z.) 

 

 
Žiadateľ: (meno, priezvisko, adresa - príp. sídlo firmy a IČO vlastníka/kov). 

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

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

zastúpený splnomocneným zástupcom................................................................................................ 

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

(meno, priezvisko , adresa splnomocneného zástupcu – názov a sídlo zastupujúcej firmy) 

e-mail:............................................................                   Tel. č.:.............................................................. 

 

žiada o vydanie povolenia na odstránenie stavby: 

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

(uviesť názov stavby – napr. rodinný dom; sklad; bytový dom...) 

 

parcelné číslo stavby:.......................................... katastrálne územie: ................................................ 

žiadateľ má k stavbe vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. .................................................. 

Dôvody odstránenia stavby: 

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

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

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

Predpokladaný termín začatia a skončenia prác: ................................................................................  

 

Názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie vykoná – ak vlastník bude 

odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať 

odborné vedenie prác pri odstraňovaní stavby:......................................................................................... 

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

 

Údaj o tom, či sa stavba odstráni za použitia trhavín: .............................................................................. 

Údaj o uložení odpadu z búracích prác: .................................................................................................. 

Údaj o tom, ako bude ďalej využitý uvoľnený pozemok: ......................................................................... 

 



Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú búracie práce vykonávať aj 

z týchto nehnuteľností: 

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

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

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

 

Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú búracie práce vykonávať aj 

z týchto nehnuteľností: 

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

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

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

 

Zoznam a presné adresy účastníkov konania: 

– v prípade väčšieho počtu účastníkov konania je potrebné údaje uviesť na samostatnú prílohu. 

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

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

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

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

 

 

 

V Šali dňa    ....................................................                         .................................................... 

                        Podpis žiadateľa/ov 

                (u právnickej osoby meno a priezvisko  

                                                                                                                          oprávnenej osoby a pečiatka) 

 

 

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté 

orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to 

povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné 

údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim 

osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné 

údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ako aj právo 

podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na 

adresu: Mestský úrad, Nám Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, osobne do podateľne Mestského úradu  alebo elektronicky 

na email ochranaudajov@sala.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – 

www.sala.sk . 

 

 

 

 

 

Vybavuje: MsÚ Šaľa, Stavebný úrad, III. poschodie, č. dverí: 4.20, 4.21 a 4.18 

                 tel.: 031/770 5981 kl. 426, 427, 428, 429 a 425 

mailto:ochranaudajov@sala.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.sala.sk/


Prílohy:  

 

1.) Technologický opis prác alebo nevyhnutné výkresy pozemku 

2.) Splnomocnenie na zastupovanie v konaní 

3.) V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti 

a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania 

4.) Doklady o rokovania s účastníkmi konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti 

5.) Vyhlásenie oprávnenej osoby – odborný dozor pi stavbe, ktorej odstránenie nebude vykonávať odborne 

vybavená právnická osoba 

6.) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia orgánov štátnej správy 

a správcov inžinierskych sietí 

- stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS OH 

- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre – v prípade, ak na stavbe je použitý 

azbest 

7.) Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. (o správnych poplatkoch) 

právnickú osobu.............................................................................................. 50 eur 

fyzickú osobu...................................................................................................20 eur 

 


