OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV (UDRŽIAVACÍCH PRÁC)
v zmysle § 55 ods. 2 písm. c) resp. d) a § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 Vyhl. č. 453/2000 Z. z.
1. Stavebník ...………………..…………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..……
(uviesť meno, priezvisko - názov a presnú adresu – sídlo stavebníka)

2. Údaje o stavbe, na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť …………………………….
…..……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Stavba je* - nie je* kultúrnou pamiatkou.
3. Rozsah a účel úprav alebo prác a ich jednoduchý technický opis ……………………………...
……..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Predmetný doklad možno nahradiť týmto čestným prehlásením v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom poriadku :
“Prehlasujem, že ku stavbe uvedenej v bode 2. ohlásenia mám právo ………………………...
………………………………………………………………………………….. (uviesť aké), ktoré ma
oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované stavebné úpravy (udržiavacie práce).

V tomto čestnom

prehlásení som uviedol pravdivo všetky údaje. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého
čestného prehlásenia, ktoré vyplývajú zo zákona č. 372/1990 Zb.

v znení neskorších zmien a

doplnkov a iných súvisiacich predpisov.”

V ………………………. dňa ………………………
……………………………
Podpis stavebníka
1 Správny

poplatok vo výške ............................. bol uhradený dňa ...................., číslo dokladu ........................

Podpis a pečiatka OcÚ
Výška správneho poplatku je určená v Sadzobníku správnych poplatkov

1

* Nehodiace sa prečiarknite !

Príloha :
1) Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe – 1 x originál.
2) Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy alebo udržiavacie
práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ktorá sa nachádza
v pamiatkovo
chránenom území.
3) Súhlas všetkých spoluvlastníkov (ak nie sú všetci stavebníkmi) ak je stavba v spolu-vlastníctve.
4) Písomná dohoda s vlastníkmi stavby, ak úpravu alebo práce bude uskutočňovať nájomca.
Upozornenie pre stavebníka :
1. V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na
základe oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
2. Uskutočňovanie stavebných úprav alebo prác bez takéhoto ohlásenia sa považuje za porušenie
stavebného zákona a trestá sa pokutou do 10.000,- Sk (fyzická osoba) alebo 400.000,-Sk
(právnická osoba).
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č.
2016/679 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, ďalej len
„Nariadenie GDPR“).
Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje po dobu trvania správneho konania a dobu archivácie spisového materiálu. Dovtedy
má dotknutá osoba možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.
Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 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 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp.
konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné
opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje
zákonné spracúvanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a
akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle prevádzkovateľa a/alebo sú
jednotlivé informácie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa.
Vyhlásenia dotknutej osoby:
Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými
informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie
sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.

.....................................................
podpis dotknutej osoby

