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........................................................................................................................................
Meno, názov a adresa žiadateľa, číslo telefónu

V ...............................................

Obec ........................................
Obecný úrad

….....................................................
(uviesť presnú adresu vrátane PSČ)

Vec: Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §
6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.
I.Stavebník: ...................................................................................................................
/meno, názov, adresa/

II. Údaje o stavbe, na ktorej sa majú udržiavacie práce uskutočniť:
Názov a druh (účel) stavby:...........................................................................................
Miesto (adresa) stavby: ............................................................. súp. č.: …..................
parcelné číslo: .......................... katastrálne územie:....................................................
Stavba: je - nie je kultúrnou pamiatkou.

/nehodiace sa prečiarknite/

III. Rozsah a účel udržiavacích prác, ktoré sa ohlasujú :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Jednoduchý technický popis udržiavacích prác:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

......................................
podpis stavebníka
/stavebníkov/
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Prílohy:
1. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie.
/Doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom musia byť uvedené
pravdivé údaje, inak si musí byť stavebník vedomý právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia./
2. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca.
3. Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
stavby.
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa udržiavacie práce majú
vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovo
chránenom území. /t.j. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava, Cukrová 1,
Trnava/
5. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia udržiavacích prác inú fyzickú alebo
právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
6. Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov – položka 60a
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu .............................................................................................. 30 eur
2. fyzickú osobu .................................................................................................. 10 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
Upozornenie :
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo
dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu resp. ohlasované
udržiavacie práce je možné začať vykonávať pred uplynutím 30 dňovej lehoty v prípade, že
stavebník obdrží písomné oznámenie obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Čestné vyhlásenie
podľa § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov:
Podpísaný (meno a priezvisko) ............................................................, narodený ...................
bytom ........................................................................................................................................,
číslo preukazu totožnosti (občianskeho preukazu) …............................ vyhlasujem na svoju
česť, že k stavbe uvedenej v časti II Ohlásenia udržiavacích prác mám vlastnícke právo
alebo iné právo (uviesť aké) ….................................................................................................,
ktoré ma oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované udržiavacie práce.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý právnych následkov spojených
s nepravdivým čestným vyhlásením, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

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

…...................................
vlastnoručný podpis

3

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) 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.“)
poskytujem Obci
..........................................., so sídlom ................................................................................,
ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených
v tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a preukazov, a to za
účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a /alebo interných predpisov prevádzkovateľa vymedzeného predmetom tohto podania.
Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným
subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do
právnych procesov súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a za
podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne
použiteľný identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania
osobných údajov dotknutej osoby.
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa
poskytnutia osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č.18/2018 Z.z.
prevádzkovateľom tiež poučený o:
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u
prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa
zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné,
avšak nevyhnutné pre uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom
riešenia podania
c) svojich právach dotknutej osoby:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§ 21 zákona č.
18/2018 Z.z.)
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24 zákona č.
18/2018 Z.z.)
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona
č.18/2018 Z.z.)

V .............................. dňa ..............................
________________________
podpis dotknutej osoby

