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                    Tlačivo  mestskej  časti    B r a t i s l a v a  –  K a r l o v a   V e s

Kontaktné údaje podávateľa
titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby:..................................................................
adresa:............................................................................................................................
tel. číslo:............................................e-mail:...................................................................


Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
						Námestie sv. Františka č. 8
						842 62 Bratislava 4


						V:...................................... dňa:......................
 
Vec
Ohlásenie jednoduchej  stavby v súlade s § 57 ( len pokiaľ bolo určené územným rozhodnutím podľa § 55, ods. 2, písm. a)) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
 
	meno (názov) a adresa stavebníka: ..........................................................................

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

	Účel a miesto stavby : ...................................................................................................

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

	Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností: ................................. ........................................................................................................................................

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

	Číslo územného rozhodnutia: ...................................................................................


           5.  Spôsob uskutočnenia stavby: * dodávateľsky
                                                                * svojpomocne, pod odborným vedením:
                                                                meno ........................................................................
                                                                adresa ......................................................................
                                                                kvalifikácia ................................................................ 

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.
* nehodiace sa preškrtnite
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk" zodpovednaosoba@karlovaves.sk.





                                                                                         ................................................................................
                                                       podpis stavebníka /stavebníkov/                                                                                                              
                                                   u právnických osôb odtlačok pečiatky,
                                          meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby
 
 

 K ohláseniu jednoduchej stavby sa pripojí:
-  doklady, ktorými sa preukazuje iné právo 
-  projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou ako pre stavebné   
   povolenie v dvoch vyhotoveniach, ktorej obsah a rozsah pri jednoduchých stavbách    
   môže byť primerane obmedzený  
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov    štátnej správy
- súhlas všetkých spoluvlastníkov,  pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo  kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania jednoduchej stavby
- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie   vlastníka tejto nehnuteľnosti
- kópia územného rozhodnutia
- správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. NR SR z 22 júna 1995 o správnych   
   poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
Poznámka:
Jednoduchú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia obce, pokiaľ bolo vydané územné rozhodnutie.  

