MESTO / OBEC ............................

V ........................... dňa ...............................
Stavebný úrad mesta-obce

(zaevidovanie)
.................................................
potvrdenie o zaplatení poplatku
( potvrdí príslušná obec)

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

1. Stavebník :
Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................ Telefón/Mobil : .................................
Právny vzťah k nehnuteľnosti:.........................................................................................................................
(vlastnícky – List vlastníctva č. ......................, nájomný a pod. )
Názov a sídlo spoločnosti (v prípade právnickej osoby):
.........................................................................................................................................................................

2. Označenie stavby, na ktorej sa majú stavebné úpravy – udržiavacie práce uskutočniť:
miesto stavby: ........................................................ na pozemku parc.č. KN: ................................................
byt č. ................................,

správca bytového domu :

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

3. Rozsah, účel a jednoduchý technický opis ohlasovaných stavebných úprav – udržiavacích prác:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.............................................................
podpis stavebníka
u právnických osôb
pečiatka, meno, priezvisko

Prílohy:
1. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (bytu)
2. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby (bytu)
3. 2x jednoduchý situačný výkres s vyznačením resp. popisom stavebných úprav (pôvodný a navrhovaný
stav)
4. Statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou (vplyv stavebných úprav bytu v súvislosti s jeho
dispozičnými zmenami na statiku celého bytového domu)
5. 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).

UPOZORNENIE:
Ohlasované stavebné úpravy a udržiavacie práce môže stavebník začať a vykonávať až po doručení
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok (§ 57 ods. 2 stavebného
zákona).
Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce: - pre fyzickú osobu 10,- €
- pre právnickú osobu 30,- €

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a rozsahu stavby.

Súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa záznamu
„Informácie pre dotknutú osobu“.

Dávam
súhlas na spracúvanie osobných údajov, v rozsahu :
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................
Trvalé bydlisko: ........................................................................................................................
Tel. číslo: ................................................................mail:...........................................................

Mestu Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč (ďalej len „Mesto Holíč“),
IČO: 00 309 541
Tel: 034/321 05 11
Sprostredkovateľ: Eva Nečasová, odd. výstavby a ŽP, tel. č. 034/ 321 05 71
Zodpovedná osoba: Mgr. Romana Fondrková, tel. č. 034/321 05 30
na účel: Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.
Doba uloženia osobných údajov podľa Registratúrneho poriadku Mesta Holíč je 3 rokov.
Tieto údaje budú poskytnuté týmto inštitúciám:
-

-

Správca IS Mesta Holíč
Pracovníci finančného oddelenia
Pracovníci odd. výstavby a ŽP
Pracovníci odd. právne a SM
Hlavný kontrolór
Komisia stavebná a ŽP

Vyhlasujem, že súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujem Mestu Holíč vážne, slobodne
a na základe vlastnej vôle.
V Holíči dňa

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

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU K SÚHLASU
poskytnuté mestu Holíč pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením súhlasu
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
Mesto Holíč je povinné pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o:
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- práve na opravu osobných údajov,
- práve na vymazanie osobných údajov,
- práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve na prenosnosť osobných údajov,
- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- práve o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou
požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4; v týchto prípadoch poskytne mesto Holíč dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako
aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú
osobu.
Mesto Holíč je povinné poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov
informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude ďalej spracovávať osobné údaje na
iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Dotknutá osoba má právo získať od mesta Holíč potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže mesto Holíč
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
Práva a povinnosti subjektov označených v súhlase dotknutej osoby sa ďalej riadia zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V Holíči dňa

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

