Obec
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné
Cintorínska 13
900 23 Viničné
miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho
poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce
vo výške ..................................., zaplatený dňa .............................
podpis a pečiatka: .........................................................................

Vec
Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
1. Stavebník ( meno, priezvisko, resp. názov a adresa ) ...............................................................................
.......................................................................................................................(tel. číslo)............................
2. Stavba na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené ( miesto stavby, popisné číslo ). Stavba je –
nie je kultúrnou pamiatkou........................................................................................................................
3. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis stavebných úprav, ktoré sa ohlasujú...........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Vlastnícke, alebo iné právo k stavbe, výpis z katastra nehnuteľnosti možno nahradiť čestným
vyhlásením podľa § 39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní : ............................................................
...................................................................................................................................................................
5. Spôsob uskutočnenia st. úprav ( svojpomocne - zhotoviteľom ) : ............................................................
..................................................................................................................................................................
6. Stavebný dozor bude vykonávať ( meno, priezvisko, resp. názov, adresa a kvalifikácia )
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................
Dátum a podpis stavebníka
U právnických osôb odtlačok pečiatky,( meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)

Prílohy :
1. Jednoduchý technický opis stavebných úprav.
2. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe môže sa nahradiť čestným
vyhlásením.
3. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
4. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca.
5. Stanovisko orgánu ochrany pamiatok, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou.
6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavbých úprav.
Poznámka :
Ohlasované stavebné úpravy je možné začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce,
že proti nim nemá námietky.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
dávam svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

