
Tlačivo: T8 

                            

    MESTO NEMŠOVÁ 

    Mestský úrad Nemšová 

    Ul. Janka Palu 2/3 

    914 41 N e m š o v á 

 

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY 

 
NAVRHOVATEĽ: 

Titl.meno a priezvisko, adresa – názov, 

sídlo,IČO, telefónny kontakt: 

 

 

OZNAČENIE STAVBY: PODĽA ÚDAJOV KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI (UVEDÚ SA 

VLASTNÍCKE ALEBO INÉ PRÁVA K STAVBE):  

Stavba súpisné číslo:   

 

Na pozemku parc. č.:  

 

 

Katastrálne územie: 

 

 

 

Miesto stavby (Ulica, popisné číslo):   

Vlastnícke alebo iné práva k stavbe 

(uviesť aké): 

 

 

ÚDAJE O ZMENE V UŽÍVANÍ STAVBY RESP. ČASTI STAVBY: 

Pôvodný účel stavby resp. jej časti 

podľa kolaudačného rozhodnutia 

(katastra nehnuteľností – pri stavbách 

postavených pred r. 1976): 

 

 

Nový spôsob užívania stavby resp. jej 

časti: 

 

 

ZOZNAM A ADRESY ÚČASTNÍKOV  KONANIA, KTORÍ SÚ STAVEBNÍKOVI ZNÁMI 

(VLASTNÍCI REKOLAUDOVANEJ STAVBY, POZEMKU POD STAVBOU, RESP. 

SUSEDNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ -PRI PREVÁDZKACH): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

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

V Nemšovej dňa: ............................                                     podpis navrhovateľa (navrhovateľov) 



 

Prílohy k návrhu (T8): 

1. Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých 

priestorov stavby 

2. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe  (list vlastníctva, nájomná zmluva, 

zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ..) 

3. Doklady o rokovaní s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, 

stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov  a obce. 

(pri prevádzkach vyjadrenie: 
- Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Ul. Jesenského č. 36, Trenčín, 

- Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, Trenčín - 

- Inšpektorátu práce Trenčín, Ul. Hodžova č., Trenčín 

- Okresného riaditeľstva policajného zboru SR, Okresného dopravného inšpektorátu, Ul. Kvetná č. 7,   

   911 05 Trenčín 

4. 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. 

5. Správny poplatok - priamo v centrálnej pokladni Mestského úradu Nemšová, Oddelenie 

správne  (Zák. č. 145/1995 v znení neskorších zmien a novelizácii) 

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním podľa 

položky 60................................................................................................... 30 eur 

 


