Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Obecný úrad v Kunešove
Kunešov č. 1
967 01 KREMNICA
V .......................................
dňa .......................................
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 predpisov a § 6 vyhlášky č.
453/2000 Z.z.
1. Meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo) a tel.č. stavebníka:
..........................................................................................................................................................................
2. Stavba na ktorej sa majú úpravy alebo práce realizovať:
(druh, miesto stavby - ulica, súpisné a orientačné číslo, parcelné číslo pozemku podľa katastra
nehnuteľností)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..............................................................................
podpis stavebníka alebo meno, priezvisko, funkcia
a podpis osoby konajúcej za právnickú osobu
K ohláseniu sa pripojí:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) 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.
d) správny poplatok v pokladni obecného úradu
10 € fyzická osoba
30 € právnická osoba
80 € stavba elektronickej komunikačnej siete
Poznámka:
Ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce je možné začať vykonávať až po doručení písomného
oznámenia obce, že proti nim nemá námietky.

Obec Kunešov, Kunešov č. 1, 967 01 Kremnica
IČO: 00320803 DIČ: 2020529687

Súhlas dotknutej osoby
na spracovávanie osobných údajov
Titul, meno a priezvisko: ......................................................................................................
Adresa bydliska ............................................................................................(ďalej len dotknutá osoba)
poskytuje prevádzkovateľovi obci Kunešov súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. so spracovávaním
svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel: ohlásenia stavebných úprav, a to
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, tel.č.
Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na dobu 10 rokov
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel ohlásenie stavebných
úprav,
a) Osobné údaje bude poskytovať účastníkom konania
b) Osobné údaje nebude sprístupňovať:
c) Osobné údaje nebude zverejňovať:
tak ako to ustanovuje § 4 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.
Po uplynutí lehoty 10 rokov sa obec Kunešov zaväzuje v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) zákona č.
122/2013 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady (ak boli poskytnuté) dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada.
Ďalej sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje
dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.

V Kunešove, dňa .................................

................................................................
meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby

Čestné vyhlásenie
Vyhlasujem, že ku stavbe uvedenej v bode 2. mám právo.....................................
ktoré ma oprávňuje realizovať na nej ohlásenú stavebnú úpravu. V tomto čestnom vyhlásení uvádzam všetky údaje pravdivo.
Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Kunešove, dňa ................................

................................................
podpis

