Okresný úrad Dolný Kubín
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Námestie slobody 1
026 01 Dolný Kubín

Vec :

Ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác)

V súlade s § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Vám, ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 3a zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ohlasujeme
uskutočnenie stavby podľa § 55, ods. 2 stavebného zákona.
I. Stavebník : ...........................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp. názov a adresa)

II. Miesto stavby, druh a parcela č. pozemku podľa katastra nehnuteľností :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
III. Druh a rozsah ohlasovanej stavby :
....................................................................................................................................................................
IV. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V. Jednoduchý technický opis uskutočňovanej stavby :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
VI. Stavbu bude vykonávať:
a/ svojpomocne (vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať stavebný dozor):
....................................................................................................................................................................
b/ dodávateľsky:
..........................................................................................................................................................
pritom sa
- nepoužijú susedné nehnuteľnosti *
- použijú sa susedné nehnuteľnosti *
parc.č. ...................................., vlastníci .....................................................................................
Ich vyjadrenie je (nie je) pripojené *.
VII. Termín realizácie : ..........................................................................................................................

....................................................
Podpis stavebníka (stavebníkov)
U právnických osôb pečiatka, meno,
priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

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

Prílohy:
1. jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením
umiestnenia stavby na pozemku a susednými pozemkami s polohou stavieb na nich (predkladá
sa dvojmo);
2. doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku;
3. jednoduchý technický opis stavby;
4. vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VI.;
5. súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu VI. pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi;
6. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy.

OSOBNÉ PREVZATIE : ÁNO/NIE *

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

*nehodiace prečiarknuť

V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.), spracúvanie osobných údajov
je zákonné, ak sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone
č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyplnenie osobných údajov na tejto žiadosti považujeme za súhlas
dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek
odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu,
o čom musí byť dotknutá osoba informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako
ho udelila.

___________________________
*nehodiace prečiarknuť

