Meno a adresa stavebníka (u právnickej osoby názov a sídlo, IČO)
Obec LIPTOVSKÉ SLIAČE
ul. Seč 635/2
034 84 LIPTOVSKÉ SLIAČE
Vec:

O h l á s e n i e s t a v e b n ý c h ú p r a v podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976
a podľa § 5 vyhlášky č. 453 / 2000

I. Stavebník............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, presná adresa fyzickej resp. právnickej osoby)

II. Stavba, na ktorej sa stavebné úpravy majú uskutočniť (obec, ulica, parcelné číslo pozemku podľa
katastra nehnuteľností) ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Stavba je – nie je kultúrnou pamiatkou .................................................................................................
III. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis stavebných úprav...............................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IV. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku: ..........................................
Doklad možno nahradiť týmto čestným prehlásením: „Prehlasujem, že k stavbe uvedenej v bode
č. II, mám právo ............................................................., ktoré ma oprávňuje na nej uskutočňovať
ohlasované stavebné úpravy. V tomto čestnom prehlásení som uviedol pravdivo všetky údaje, som
si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia, ktoré vyplývajú zo zákona SNR
č. 372/1990 Zb.“
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
dávam súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov na tento účel.
.......................................
Podpis stavebníka
Ak je stavba v spoluvlastníctve, prikladá sa súhlas všetkých spoluvlastníkov.
V. Ak stavebné úpravy uskutočňuje právnická a fyzická osoba, ktorá nemá k nehnuteľnosti
vlastnícke právo resp. ich uskutočňuje nájomca, prikladá sa písomná dohoda s vlastníkom stavby
o uskutočnení stavebných úprav.
.............................................................
Podpis stavebníka (stavebníkov)
(u právnických osôb pečiatka
a podpis oprávnenej osoby)
Prílohy :
1.) 2x situačný náčrt podľa katastrálnej mapy, 2x jednoduchý technický náčrt, doklad o vlastníckych
alebo iných právach k pozemku
2.) Súhlas spoluvlastníkov podľa bodu č. IV.

Upozornenie stavebníka:
Stavebné úpravy možno začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia
Obecného úradu, že proti stavebným úpravám nemá námietky.

