OBEC  ANDOVCE
Obecný úrad, Hlavná 157/2, 941 23  Andovce


Vec: Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.


Stavebník		
Meno a priezvisko / obchodné meno : 	OBEC ANDOVCE                                                                                                                                                     
                   
...........................................................................................................................................................................
                                                              
Adresa / sídlo a IČO: 	HLAVNÁ 157/2, 941 23 ANDOVCE, IČO: 00 308 749

Telefónne číslo: 0917 549 602	e-mail: kissova@andovce.sk

v zastúpení  		Peter Puss, starosta obce Andovce
			Meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa ( sídlo ), telefonický kontakt

Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené (miesto stavby, druh, parc.č., posch., byt.č. )

k.ú. Andovce, parc.č. 335/29- materská škola- vlastník budovy obec Andovce, Školská ulica 163/5.							
Stavba je* - nie je* národnou kultúrnou pamiatkou.

Rozsah a účel úprav a prác, ich jednoduchý technický opis : 
				
Výmena elektriky, vody, dlaždíc, kuchyne – vnútorné úpravy.

Stavebné úpravy a práce budú uskutočňované svojpomocne* - dodávateľsky*
V prípade svojpomocnej realizácie:
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby v zmysle ust. § 44 ods. 2 stavebného zákona, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania ohlasovanej stavby  -  Stavebný dozor

meno a adresa ..................................................................................................................................................

podpis .............................................. pečiatka: 
V prípade dodávateľskej realizácie:
Názov a adresa dodávateľa ..............................................................................................................................

IČO:  ......................................................................................................... .......................................................

  
         
V Andovciach				                            ..............................................................................                                             

dňa 21.06.2019					                              podpis stavebníka      
   (u právnických osôb odtlačok pečiatky, 
						       meno priezvisko,  funkcia a podpis oprávnenej osoby)
* nevhodné prečiarknuť                  


Prílohy: 
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
	súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi,
	písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovom území ,
zjednodušená  dokumentácia pôvodného a navrhovaného stavu stavebnej úpravy, resp. statický posudok, že nie je zásah do nosnej konštrukcie,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
a iné, podľa osobitného prípadu.





























Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
      
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi Obci Andovce podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré uvádzam na účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 zákona o ochrane osobných údajov.




