

 
meno, priezvisko (názov)  a adresa (sídlo) žiadateľa, číslo telefónu                                            
                                                               

OBEC MALATÍNY, Obecný úrad 
Malatíny 9
032 15 Partizánska Ľupča


Vec 
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC podľa § 57 zákona    č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a § 6 vyhl. č.  453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Stavebník  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
ak je pozemok spoluvlastníctvom,  uviesť všetkých vlastníkov ako stavebníkov

Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy a udržiavacie práce uskutočnené

Názov a druh (účel) stavby ____________________________________________________

Miesto (adresa) stavby
Súpisné číslo ____________________________

Parcelné číslo pozemku _____________________ Katastrálne územie ________________

Stavba je / nie je kultúrnou pamiatkou
Stavba sa nachádza / nenachádza v pamiatkovo chránenom území
(nehodiace sa prečiarknite)

Rozsah a účel stavebných úprav a udržiavacích prác a ich jednoduchý technický popis
(v prípade, že je rozsiahlejší pripojí sa samostatná grafická a textová príloha)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Stavebné úpravy budú uskutočnené svojpomocne*, dodávateľsky**

___________________________________________________________________________


				





*ak ide o drobnú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, 
  že bude zabezpečovať jej odborné vedenie

Dolu podpísaný  ____________________________________________________________
                                                  (meno, priezvisko, adresa)
týmto  vyhlasujem, že  som osoba, ktorá má 
                                                                                            
____________________________________________ a najmenej 3 roky praxe v odbore
- vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo  architektonického smeru
- stredoškolské vzdelanie  stavebného smeru
a budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav.

                                                                                   _______________________
                                                                                                                    podpis
**ak ide o drobnú stavbu uskutočňovanú dodávateľsky 

 ___________________________________________________________________________                          
meno-názov, adresa-sídlo, IČO (pečiatka)


Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


                                                                                   _______________________
                                                                                                                   podpis stavebníka

V Malatínach, dňa ____________________



Správny poplatok pre fyzické osoby vo výške 10 eur, pre právnické osoby vo výške 30 eur              uhradený dňa................................


PRÍLOHY
1)	Súhlas ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú stavebníkmi)
2)	Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce  bude uskutočňovať nájomca
3)	Rozsah a popis stavebných úprav – výkresová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
4)	V prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásených stavebných úprav inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
5)	Doklad o zaplatení správneho poplatku, oslobodenie od poplatku – po predložení preukazu ŤZP, ŤZP so sprievodom
6)	Doklad o vzdelaní osoby, ktorá zabezpečuje odborné vedenie uskutočňovanej stavebnej úpravy

UPOZORNENIE
Stavebné úprayv môže stavebník uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky



