________________________________________________________________________ _
Meno, názov, IČO a adresa žiadateľa, číslo telefónu
V Tlmačoch, dňa : ___________________

MESTO T L M A Č E
MESTSKÝ ÚRAD V TLMAČOCH /MsÚ/
- Odbor výstavby a životného prostredia
Námestie odborárov 10
935 21 T l m a č e
Vec : OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC
podľa § 57 zák.č. 50/76 Zb. v znení noviel (Stavebný zákon) a § 6 vyhl. číslo
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Stavebník : ________________________________________________________________
/meno, názov, adresa/
Stavba /prípadne bytová jednotka/, na ktorej majú byť udržiavacie práce uskutočnené:
Ulica : _____________________ or. č : ___ súp. č. : _____ byt č.: _____ poschodie : ____
Parcelné číslo : _______________ Katastrálne územie : __________________________
Stavba :

je - nie je

kultúrnou pamiatkou.

/nehodiace sa prečiarknite/

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

________________________
podpis
Prílohy : /viď druhá strana/

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
5/ v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia udržiavacích prác inú fyzickú
alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie
6/ správny poplatok vyrubený podľa položky 60a zákona č. 145/1995 Z.z. NR SR
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote:
- 10,00 € – pre fyzickú osobu
- 30,00 € – pre právnickú osobu
(je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ, prevodným príkazom, príp. poštovou
poukážkou, pričom číslo účtu a variabilný symbol poskytne pracovník MsÚ osobne alebo
na tel.č. 036/633 4498).

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 stavebníkovi bude doručené písomné oznámenie mesta, že proti
ich uskutočneniu nemá námietok.
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.

