meno, priezvisko/adresa alebo názov/sídlo žiadateľa, číslo telefónu

V.............................................. dňa .....................

OBEC VETERNÁ PORUBA
Veterná Poruba 37
031 04 Liptovský Mikuláš

Vec: OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznp.
(Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií
stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.)

Stavba, (byt) na ktorej majú byť stavebné úpravy a udržiavacie práce uskutočnené:
Stavba, (byt) číslo ......................................................... postavená na pozemku/och parc. č.
................................. k.ú. Veterná Poruba, LV č............................. .

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

...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Stavebné úpravy budú uskutočnené (svojpomocne*, dodávateľsky ** ): ..............................................
*
ak ide o stavebnú úpravu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať jej odborné vedenie
Dolupodpísaný ............................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)

týmto vyhlasujem, že som osoba, ktorá má odborné vzdelanie stavebného smeru a ...... rokov
praxe a budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav.

.......................................
Podpis

**

ak ide o stavebnú úpravu uskutočňovanú dodávateľsky:

.....................................................................................................................................................
Meno/ názov, adresa

............................................
Podpis (pečiatka)

***

V prípade stavebných úprav bytu v bytovom dome:

Dolupodpísaný zástupca vlastníkov bytov, zástupca spoločenstva vlastníkov bytov:
....................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)

vyhlasujem, že som bol oboznámený s realizáciou stavebných úprav bytu v bytovom dome

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

.............................................................
podpis žiadateľa/ stavebníka

PRÍLOHY
1) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti. Pokiaľ je byt
v spoluvlastníctve, súhlas všetkých spoluvlastníkov k realizácii stavebných prác, ak nie sú všetci
vlastníci stavebníkmi.
2) výkresová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach so statickým posúdením (pôvodný stav,
navrhovaný stav)
3) písomná dohoda s vlastníkom bytu, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať
nájomca
4) V prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia stavebných úprav inú fyzickú alebo
právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

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

