MESTO / OBEC*........................  
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, spoločný obecný úrad *
Odbor stavebný a životného prostredia
Ulica Trhová č.3
917 71 Trnava




                                                                              V Trnave, dňa ........................................



Vec:  
ŽIADOSŤ  O  POVOLENIE  ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY 

názov stavby .........................................................................................................

v obci .....................................................................................................................
podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel v znení noviel  a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Žiadateľ (stavebník):
Meno a priezvisko (názov):.........................................................................................................
Adresa (sídlo) navrhovateľa, vrátane PSČ:................................................................................
Dátum narodenia (IČO):................................................číslo telefónu:.......................................
                                              
Údaje   o   stavbe,  ktorej sa zmena užívania týka, s uvedením vlastníckych alebo iných práv:
Miesto stavby (adresa a súpisné číslo):......................................................................................
Parcelné číslo:............................................................................................................................
Katastrálne územie:....................................................................................................................
Vlastnícke práva:........................................................................................................................
Iné práva:....................................................................................................................................

Podľa kolaudačného rozhodnutia (prípadne stavebného povolenia) :
vydaného dňa ....................................pod č. ..............................................................................
je stavba užívaná ako:................................................................................................................

Údaje o novom spôsobe užívania stavby:
Zmena spôsobu užívania spočíva v zmene na...........................................................................
...................................................................................................................................................z dôvodu:....................................................................................................................................

Zmena  stavby  (spočívajúca  v nadstavbe,  prístavbe,  stavebnej úprave)  nebude - bude uskutočnená:
svojpomocne:........................................................................................................................
	dodávateľsky (uviesť názov a sídlo dodávateľa):..................................................................
....................................................................................................................................................
Stavebný dozor, resp. odborný dozor vykonávať (meno, priezvisko, titul /názov/ adresa:
....................................................................................................................................................

*/ nehodiace sa prečiarknite



Vlastníci susedných nehnuteľností (priezvisko, meno, titul, adresa):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi  známi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Údaje o dokumentácii:
projektovú   dokumentáciu   stavby   vypracoval:  (uvedie  sa  meno,  (názov),  adresa,  (sídlo) projektanta:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
                        

                                                                                                     .............................................
                                                                                                              podpis žiadateľa

Prílohy k žiadosti o zmenu v užívaní stavby:
Dokumentácia s vyznačením pôvodného a  navrhovaného  spôsobu  užívania jednotlivých priestorov stavby  ( v dvoch vyhotoveniach) + súhrnnú technickú správu
	Doklad    preukazujúci    vlastnícke (list vlastníctva)  alebo  iné    právo  k   stavbe,  súhlas   vlastníka  stavby  s     navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby 
Kópia z katastrálnej mapy (originál)
Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
	Doklady o rokovaní s účastníkmi   konania,   ak  sa  konali  pred  podaním  žiadosti,  rozhodnutia,     stanoviská,  vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné  opatrenia  dotknutých orgánov a organizácií, napr. :
	OR HaZZ, Rybníkova 9, Trnava (nie je potrebné pri jednoduchých a drobných stavbách)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Kollárova 8, Trnava  
OR PZ ODI, Starohájska 3, Trnava
Správa a údržba TTSK, Bulharská 39, Trnava
(Slovenská správa ciest, IVaSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava)
	Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
	SPP–distribúcia a.s.,Závodská cesta 26, 010 22 Žilina (SPP–distribúcia,a.s., Ulica Vajanského 38, Trnava)   
	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

(Západoslovenská energetika, a.s.,TSEZ, Ružindolská 12, 918 57 Trnava)
	TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (Ulica F.Kráľa 1, Trnava) 

TAT, a.s. Coburgova 84, Trnava
	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	TT-IT, s.r.o., Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
(Michlovský,s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany) 
	UPC Trnavatel s.r.o.,  Horné Bašty 29, Trnava

SWAN, a.s., Ulica Bernolákova 1/A, Trnava
	SANET- Ing. Otčenáš, Ulica Paulínska 16, Trnava 

	Ak  sa   zmena  v   užívaní   stavby  bude   realizovať  v  objekte  v  Mestskej  pamiatkovej rezervácii alebo jej  ochrannom  pásme, je  potrebné k  žiadosti  doložiť  stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave, Cukrová 1, Trnava.

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
	V    prípade,  že    stavebník    poverí  na  vybavenie   žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,  je potrebné predložiť písomné splnomocnenie
Správny poplatok je  vyrúbený na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so zmenou stavby,  podľa   položky   62  zákona č.145/1995 Z. z.  NR SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote :   30,00 eur
 (je potrebné zaplatiť v  hotovosti v pokladni MsÚ - Trhová č. 3, Trnava, resp. prevodným   príkazom, príp. poštovou poukážkou, pričom číslo účtu a variabilný symbol poskytne pracovník OSaŽP osobne alebo na        tel.č. 033/32 36 233-236,255)

Poznámka : V   prípade    zmeny  v  užívaní stavby, ktorá je spojená so stavebným povolením na zmenu dokončenej  stavby, sa správny poplatok vyrubuje podľa  položky č. 60 zákona o správnych poplatkoch, ktorý je potrebné zaplatiť v rámci žiadosti o stavebné povolenie. 

Oslobodenie od poplatkov 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.




