NAVRHOVATEĽ: KEZDEMÉNYEZŐ:
Meno (názov): | Név (cégnév):
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

O b e c n ý

ú r a d

K ö z s é g i

adresa

címen

Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia
Tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése
Vec: Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia

Tárgy: Tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése

Podľa § 88 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov ohlasujem odstránenie informačného/reklamného/propagačného zariadenia:
(druh, účel)

A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljárásról szóló törvénye (építésügyi törvény) 88. §-a 4. bekezdése és későbbi módosításai értelmében bejelentem a tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolítását: (az objektum fajtája, rendeltetése)

na pozemku parc. č.:

parcellaszámú telken

katastrálne územie:

kataszteri területen
alebo

vagy

na budove popisné číslo:

számú épületen

na pozemku parc. č.:

parcellaszámú telken

katastrálne územie:

kataszteri területen
alebo

vagy
utcán a közvilágítás oszlopán

na stĺpe elektrického osvetlenia na ulici:
katastrálne územie:
Stavba je

kataszteri területen
Az építmény

v mojom vlastníctve, čom predkladám doklad o vlastníctve: (uviesť meno/názov a adresu/sídlo vlastníka)
a saját tulajdonomban van, ezt az erről szóló tulajdonlap bemutatásával bizonyítom: (feltüntetni az tulajdonos
nevét/cégnevét és lakcímét/székhelyét)
v spoluvlastníctve s:
osztatlan közös tulajdona az alábbi társulajdonosoknak:

Dôvody odstránenia stavby:

Az építmény lebontásának indokai:
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H

Predpokladaný termín začatia prác:

A munka megkezdésének tervezett időpontja:

Predpokladaný termín ukončenia prác:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Odstránenie zariadenia budem vykonávať

Az objektum lebontását

prostredníctvom právnickej osoby: (uviesť názov a sídlo odborne spôsobilej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať odstránenie stavby)
jogi személy közreműködésével hajtom végre: (feltüntetni a bontást végrehajtó, szakmai jogosultsággal
rendelkező jogi személy cégnevét és székhelyét)

svojpomocne, odborné vedenie prác bude spojených s odstraňovaním stavby bude vykonávať: (uviesť meno a
adresu oprávnenej osoby)
magam végzem el, a szakmai felügyeletet az építménybontási munkák során a következő személy biztosítja:
(feltüntetni a jogosult személy nevét és lakcímét)

Vybúraný a prebytočný materiál bude uložený: (resp.
ako sa s týmto materiálom naloží ):

A bontási törmeléket és felesleges anyagot itt helyezem
el: (ill. leírni, hogy mi történik a bontás során keletkező
anyaggal)

Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie
práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť:

Intézkedési javaslatok a szomszédos telkeken vagy építkezéseken, amennyiben ezen ingatlanokat is fel kell használni a bontási munkálatok során, vagy ha ezeket más
módon igénybe kell venni:

Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:

Az eljárásnak a kérvényező számára ismert résztvevői:

V

-ban/ben, dňa

-án/én

Mená, priezviská, adresy a podpisy vlastníkov( všetkých
spolulvastníkov), u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
A tulajdonosok (összes társtulajdonos) családi és utóneve,
lakcíme és aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Prílohy:

Mellékletek:

1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám.
2. Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej
osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác
spojených s odstránením stavby.
3. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

1. Okirat, mely az építmény vagy telek tulajdonjogi viszonyát vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja.
2. Azon építmények esetében, melyeknek a bontását nem
szakmailag alkalmas jogi személy fogja végezni, azon jogosult személy nyilatkozata, aki vállalta a bontási munkálatok szakmai levezénylését és felügyeletét.
3. határozatok, állásfoglalások, vélemények, egyetértő nyilatkozatok, felülbírálatok vagy az illetékes államigazgatási
szervek más intézkedései

. . . . . . . . . . . . . . s l o v e n s k á

e n e r g e t i k a ,
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