Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

OBEC Nižný Hrušov
Stavebný úrad
_________________________
V....................,dňa.....................
Vec
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov a § 6 vyhl.č. 453/ 2000 Z.z..
Meno a priezvisko (názov) stavebníka.............................................................................................
.........................................
Adresa (sídlo) stavebníka:................................................................................................................
II. Údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť:
.............................................................. parc.č....................kat. územie...........................................
Vlastnícke alebo iné právo k stavbe preukazujem: Výpisom z LV č..................., resp. iné
právo:..............................................................................(uviesť aké § 139 ods. (1) SZ)
III. Rozsah a účel úprav a prác a stavebných úprav.....................................................................
V. Stavebné úpravy bude vykonávať (svojpomocne, dodávateľský)............................................
Názov zhotoviteľa, ktoré stavebné úpravy (udržiavacie práce) uskutoční...................................
.,.............Adresa….................................................................IČO..........................................
Pri svojpomocnej výstavbe stavebný dozor bude uskutočňovať: ........................................
.............................................................(meno, priezvisko)
adresa.......................................................,oprávnenie...............................................................+ doklad
o vzdelaní-kópia.

(Vyžaduje sa pri ohlásení stavebných úprav)

...............................................................
Podpis + pečiatka

................................................
podpis stavebníka

2
K ohláseniu sa pripojí:
-Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (výpis z LV – z katastra- pri
stavebných úpravách sa vyžaduje originál LV s kolkom- akceptuje sa aj staršieho dáta)
-Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
-Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie
práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo
chránenom území
-Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis, nákres (vyhotoví osoba s príslušným
odborným vzdelaním, doložiť doklad vzdelaní).
Správny poplatok v sume............................... € uhradený dňa................................

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

