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

 

 

 

Spoločný obecný úrad 

Mesto Senica 

Štefánikova 1408/56 

90501 Senica 
 
 
 
 

Návrh  na  povolenie zmeny v užívaní stavby 
 

 
podľa § 85 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a 

§ 21 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

Navrhovateľ: 
priezvisko, meno, titul (všetkých navrhovateľov), názov organizácie, IČO, adresa žiadateľa, telefón: 

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

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

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

Súčasný názov stavby (podľa LV, kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo iného 

dokladu pokiaľ bol vydaný – uvedie sa tiež druh dokladu, dátum vydania, číslo dokladu, kým vydaný): 
 

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

druh dokladu:............................................................................................................................................ 

dátum vydania dokladu:..............................................číslo dokladu:..................................................... 

doklad vydal:............................................................................................................................................. 

Miesto stavby (katastrálne územie):........................................................................................................... 

ulica, č., lokalita:......................................................................................................................................... 

parcela číslo:...............................................................................list  vlastníctva číslo:................................ 

Vlastník stavby a pozemku, na ktorom sa stavba nachádza  (plné meno a adresa každého vlastníka): 

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

Doterajší spôsob užívania stavby (bývanie, garážovanie, výroba, iné podnikanie, atď.): 
 

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

Zmena spôsobu užívania spočíva v zmene stavby – jej časti (popisom sa vymedzí rozsah menenej 

stavby – napr. celá stavba, konkrétna časť alebo miestnosť, atď. – ako bola doteraz užívaná): 

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

na nové využitie (popis navrhovaného využitia, nový názov stavby alebo prevádzky, atď.): 
 

........................................................................................................................................................................ 
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Súvisiace  zmeny  (nároky  na  dopravu,  zásobovanie,  parkovanie,  nakladanie  s odpadmi,  hygienu, 

bezpečnosť, životné prostredie, okolie, atď.).............................................................................................. 

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

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

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

Zmena stavby  (nadstavba, prístavba, prestavba, stavebné úpravy) bude – nebude uskutočnená a v akom 

rozsahu:.......................................................................................................................................................... 

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

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

 

Ohlásenie stavebnému úradu   (§ 57 stavebného zákona) bolo – nebolo uskutočnené (len v prípade 

uskutočnenej drobnej stavby, stavebných úprav – ak áno, priloží sa kópia oznámenia)............................ 

Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a iných známych účastníkov konania: 

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

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

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

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ 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, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 50/1976 Zb., za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti 

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po 

dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba 

môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa 

domnieva, že jej 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 dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 

1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovedná osoba za ochranu osobných 

údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 
 
 
 

 

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

Podpisy všetkých žiadateľov 

 
 

 

Prílohy: 
1. Dokumentácia  s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby (v 

mierke vypracovaný situačný výkres a pôdorysy dotknutých podlaží, technickú správu popisujúcu spôsob budúceho 

využitia, obsah podnikateľskej činnosti, kapacity, vznikajúce odpady a ich likvidácia, vplyvy na životné prostredie, 

požiarna bezpečnosť, hygiena, dopravné nároky,  údaje o vplyvoch zmeny na okolie, atď.). 

2. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy (podľa povahy napr. hygiena, hasiči, pamiatkári, správcovia inžinierskych 

sietí, životné prostredie, atď.), s obcou a s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým o navrhovanej zmene vykonané. 

3. Rozsah prípadných ďalších dokladov určí stavebný úrad. 

4. Správny poplatok. 
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