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Vec: Žiadosť o povolenia odstránenia stavby Tárgy: Kérvény építménybontási engedély kiadására

Podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov žiadam o odstránenie stavby: 
(druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra ne-
hnuteľnosti) 
 

A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljárás-
ról szóló törvénye (építésügyi törvény) 88. §-a 3. bekezdé-
se és későbbi módosításai értelmében kérvényezem az 
építménybontási engedély kiadását az alábbi építményre: 
(az építmény beazonosítása annak fajtája, rendeltetése, he-
lye és ingatlankataszteri megjelölése szerint)

na pozemku parc. č.: parcellaszámú telken

katastrálne územie: kataszteri területen

Dôvody odstránenia stavby: Az építmény eltávolításának indokai:

Stavba je Az építmény

v spoluvlastníctve s: 
osztatlan közös tulajdona az alábbi társulajdonosoknak:

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(o): -ban/ben

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 
Kérvény építménybontási engedély kiadására

Predpokladaný termín začatia prác:

Predpokladaný termín ukončenia prác:

A munka megkezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:



forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT PC/EPT-098/13

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)

Doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov sú 
zabezpečené náhradné byty, ubytovanie, priestory takto: 

A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérlőinek pót-
lakást, elszállásolást, egyéb helyiséget biztosítottunk az a-
lábbi módon:

Uvoľnený pozemok bude využitý takto: A felszabaduló telek a következőképpen kerül felhaszná-
lásra:

Pri odstraňovaní stavby A bontás során

nepoužijem trhaviny | nem használok robbanóanyagot

použijem trhaviny | használok robbanóanyagot

Odstránenie stavby budem vykonávať Az építmény lebontását

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)

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

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

Intézkedési javaslatok a szomszédos telkeken vagy épít-
kezéseken, amennyiben ezen ingatlanokat is fel kell hasz-
nálni a bontási munkálatok során, vagy ha ezeket más 
módon igénybe kell venni:
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Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi: Az eljárásnak a kérvényező számára ismert résztvevői:

2. 
 

Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úp-
rav pozemku.

4. 
 

Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej 
správy, správcami  sietí technického vybavenia a s účast-
níkmi konania, ak sa o odstránení stavby vopred viedli.

2. 
 

A munkálatok technológiai leírása vagy a telekrendezés 
legszükségesebb tervrajzai is.

4. 
 

Az érintett államigazgatási szervekkel, közműhálózat-
fenntartókkal és az eljárás résztvevőivel lefolytatott meg-
beszélések bizonylatai, ha a bontással kapcsolatosan ilye-
nek lefolytak.

3. 
 

V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa 
preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability 
nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného 
užívania.

3. 
 

Sorházas beépítés esetén a statikai vizsgálat eredménye, 
mely bizonyítja, hogy fennáll a szomszédos építmények 
tartószerkezetinek a kellő mechanikai tűrőképessége és 
stabilitása, valamint hogy biztonságos lesz a használatuk.

Mellékletek: 
a Tt. 453/2000 sz. rendeletének 24. §-a 2. bek. szerint

Prílohy: 
podľa § 24 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom a stavbám.

Okirat, mely az építmény vagy telek tulajdonjogi viszo-
nyát vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja.

1.

5. 
 

Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať od-
borne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej 
osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác 
spojených s odstránením stavby.

5. 
 

Azon építmények esetében, melyeknek a bontását nem 
szakmailag alkalmas jogi személy fogja végezni, azon jo-
gosult személy nyilatkozata, aki vállalta a bontási munká-
latok szakmai levezénylését és felügyeletét.

6. 
 

Pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, 
povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe po-
súdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďo-
vaní podľa osobitného predpisu.

6. 
 

Olyan építmény esetén, melybe nukleáris berendezés kerül 
beépítésre, az atomenergia-felügyelet engedélye, melyet a 
hulladékkezelési nukleáris biztonsági dokumentáció felül-
vizsgálata alapján állítottak ki, külön jogszabályi rendel-
kezések alapján.

7. 
 

Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej  pamiatky, žia-
dosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkre-
sy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo mo-
delovú).

7. 
 

Ha a bontásra kerülő építmény kulturális műemlék, a kér-
vénynek tartalmaznia kell a kulturális műemlék fotódoku-
mentációját, dokumentáló rajzokat és vázlatokat vagy 
egyéb dokumentációt (pl. a méréstanit vagy a modellt).

8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

határozatok, állásfoglalások, vélemények, egyetértő nyi-
latkozatok, felülbírálatok vagy az illetékes államigazgatási 
szervek más intézkedései

8.

-án/én-ban/ben,  dňaV

Mená, priezviská, adresy a podpisy vlastníkov( všetkých 
spolulvastníkov), u právnických osôb odtlačok pečiatky, me-
no, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

A tulajdonosok (összes társtulajdonos) családi és utóneve, 
lakcíme és aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyo-
mata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Vec: Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
Tárgy: Kérvény építménybontási engedély kiadására
Podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov žiadam o odstránenie stavby:
(druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra ne-hnuteľnosti)
 
A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljárás-ról szóló törvénye (építésügyi törvény) 88. §-a 3. bekezdé-se és későbbi módosításai értelmében kérvényezem az építménybontási engedély kiadását az alábbi építményre:
(az építmény beazonosítása annak fajtája, rendeltetése, he-lye és ingatlankataszteri megjelölése szerint)
na pozemku parc. č.:
parcellaszámú telken
katastrálne územie:
kataszteri területen
Dôvody odstránenia stavby:
Az építmény eltávolításának indokai:
Stavba je
Az építmény
v(o):
-ban/ben
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Kérvény építménybontási engedély kiadására
Predpokladaný termín začatia prác:
Predpokladaný termín ukončenia prác:
A munka megkezdésének tervezett időpontja:
A munka befejezésének tervezett időpontja:
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ:
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)
Doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov sú zabezpečené náhradné byty, ubytovanie, priestory takto: 
A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérlőinek pót-lakást, elszállásolást, egyéb helyiséget biztosítottunk az a-lábbi módon:
Uvoľnený pozemok bude využitý takto: 
A felszabaduló telek a következőképpen kerül felhaszná-lásra:
Pri odstraňovaní stavby
A bontás során
Odstránenie stavby budem vykonávať
Az építmény lebontását
Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stav-be, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť: 
Intézkedési javaslatok a szomszédos telkeken vagy épít-kezéseken, amennyiben ezen ingatlanokat is fel kell hasz-nálni 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:
2.
 
Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úp-rav pozemku.
4.
 
Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami  sietí technického vybavenia a s účast-níkmi konania, ak sa o odstránení stavby vopred viedli.
2.
 
A munkálatok technológiai leírása vagy a telekrendezés legszükségesebb tervrajzai is.
4.
 
Az érintett államigazgatási szervekkel, közműhálózat-fenntartókkal és az eljárás résztvevőivel lefolytatott meg-beszélések bizonylatai, ha a bontással kapcsolatosan ilye-nek lefolytak.
3.
 
V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania.
3.
 
Sorházas beépítés esetén a statikai vizsgálat eredménye, mely bizonyítja, hogy fennáll a szomszédos építmények tartószerkezetinek a kellő mechanikai tűrőképessége és stabilitása, valamint hogy biztonságos lesz a használatuk.
Mellékletek:
a Tt. 453/2000 sz. rendeletének 24. §-a 2. bek. szerint
Prílohy:
podľa § 24 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
1.
Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám.
Okirat, mely az építmény vagy telek tulajdonjogi viszo-nyát vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja.
1.
5.
 
Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať od-borne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby.
5.
 
Azon építmények esetében, melyeknek a bontását nem szakmailag alkalmas jogi személy fogja végezni, azon jo-gosult személy nyilatkozata, aki vállalta a bontási munká-latok szakmai levezénylését és felügyeletét.
6.
 
Pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe po-súdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďo-vaní podľa osobitného predpisu.
6.
 
Olyan építmény esetén, melybe nukleáris berendezés kerül beépítésre, az atomenergia-felügyelet engedélye, melyet a hulladékkezelési nukleáris biztonsági dokumentáció felül-vizsgálata alapján állítottak ki, külön jogszabályi rendel-kezések alapján.
7.
 
Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej  pamiatky, žia-dosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkre-sy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo mo-delovú).
7.
 
Ha a bontásra kerülő építmény kulturális műemlék, a kér-vénynek tartalmaznia kell a kulturális műemlék fotódoku-mentációját, dokumentáló rajzokat és vázlatokat vagy egyéb dokumentációt (pl. a méréstanit vagy a modellt).
8.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy:
határozatok, állásfoglalások, vélemények, egyetértő nyi-latkozatok, felülbírálatok vagy az illetékes államigazgatási szervek más intézkedései
8.
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Mená, priezviská, adresy a podpisy vlastníkov( všetkých spolulvastníkov), u právnických osôb odtlačok pečiatky, me-no, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
A tulajdonosok (összes társtulajdonos) családi és utóneve, lakcíme és aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyo-mata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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