.......................................................................................................................................................
meno stavebníka (názov firmy), adresa, tel. číslo


Obec Sihla
Stavebný úrad
Sihla 73
976 53 Sihla



Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb.  - stavebný zákon v znení neskorších predpisov / určené v územnom rozhodnutí/




1.	Druh a rozsah ohlasovanej stavby: 

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

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

2.	Miesto stavby, druh a parc. číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností s uvedením práva stavebníka k pozemku: 
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................

3.	Číslo a dátum vydania územného rozhodnutia, v ktorom stavebný úrad určil, že predmetná stavba môže byť povolená ohlásením:

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

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

4.	Spôsob uskutočnenia stavby:
-	dodávateľsky (uviesť zhotoviteľa) 

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

-	svojpomocne (uviesť kvalifikovanú osobu) 

.................................................................................................................................................
5.	Projektovú dokumentáciu spracoval:  

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



6.	Pri uskutočnení stavebných úprav a prác:
-	nepoužijú sa susedné pozemky 

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

-	použijú sa susedné pozemky parc. číslo 

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

vlastníci 

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

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

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

Pripojiť vyjadrenie vlastníkov k použitiu pozemkov počas výstavby.













Žiadateľ, ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením §13  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") poskytuje obci ,ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých (v tejto žiadosti) uvedených osobných údajov dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámeru vylučujúcej  identifikácie dotknutej osoby s tým, že doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracovania osobných údajov v  rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefonický kontakt, dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona. 
Prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a úplné a som  si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých a neúplných údajov. 




                                                                                                         


							........................................................................
								Podpis stavebníka
	                   























  						                   							       
K žiadosti sa prikladá:
·	Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby.
·	Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo dvoch vyhotoveniach.
·	projektová dokumentácia stavby 2 x 
·	Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia. súhlasy. posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyžadované podľa osobitných predpisov.
·	Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.
·	Vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.




