
Doklady potrebné na vydanie povolenia na odstránenie stavby, podľa
zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších  predpisov

________________________________________________________________

Žiadateľ  preukáže  vzťah  k  pozemku  (vlastník,  nájomca  alebo  iný  právny  vzťah)
predloží  žiadosť  s nasledovnými  dokladmi  (vrátane  kópie  dokladu  o zaplatení  správneho
poplatku za podanie žiadosti) :

1. Dokumentácia  v 2  vyhotoveniach  v mierke  1:50  (1:100),  ktorej  obsahom bude  časť
architektúra, statika,  vrátane technických správ a sprievodnej správy

2. Kópia z katastrálnej mapy - originál, do tohto dokladu nič nezakreslovať, 
3. Vyznačenie stavby do fotokópie z KKM 
4. V prípade, že objekt je napojený na inžinierske siete, zakresliť aj odstraňované IS
5. Doklad preukazujúci vzťah k pozemku
6. K účastníkom konania:

- mená a adresy všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností
- poverenie na zastupovanie
- stanovisko spoluvlastníkov, resp. vlastníka k odstráneniu stavbz (ak vlastník nie

je stavebníkom)
- adresu zodpovedného projektanta
- ak bude stavba odstraňovaná svojpomocne,  meno,  adresu a vyhlásenie  osoby,

ktorá bude vykonávať stavebný dozor,
- ak bude stavba odstraňovaná dodávateľsky, stavebník doloží do 15 dní po jeho

výbere, ale najneskôr do začatia stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť
7. Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prešovská 48, Bratislava
8. Vyjadrenie Zsl. energetiky, Čulenova 6, Bratislava
9. Vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
10. Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia, Karloveská 2, Bratislava (odpadové

hospodárstvo)
11. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Leškova 17, Bratislava, (v prípade,

že sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne)
12. Vyjadrenie  úradu  pre  reguláciu  železničnej  dopravy,  Miletičova  19,  Bratislava  (v

prípade, že sa objekt nachádza v blízkosti železnice)
13. Železnice SR Bratislava,  Klemensova 8, 813 61  Bratislava (v prípade,  že sa objekt

nachádza v blízkosti železnice)

Tento  zoznam je  len  informatívny, v prípade,  že  predložené  doklady  a
stanoviská nebudú postačovať na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov
sledovaných  v stavebnom  konaní,  môže  stavebný  úrad  určiť  rozsah,  spôsob
a lehotu ich doplnenia.

Pozn.:   Stanoviská  uvedené  v bodoch  7-9,  len  v prípadoch,  že  odstraňovaním  stavby  sú
dotknuté existujúce prípojky inžinierskych sietí.
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