Obec Nemcovce
Obecný úrad Nemcovce 27
086 12 Kurima
V Nemcovciach dňa: ...........................
Vec: Žiadosť o povolenie udržiavacích prác
a) meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo) stavebníka:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b) udržiavacie práce sa majú uskutočniť na nasledujúcej stavbe:
druh stavby:........................................................ účel stavby: ............................................
miesto stavby: ....................................................
c) rozsah udržiavacích prác:
..............................................................................................................................................
d) účel udržiavacích prác:
..............................................................................................................................................
e) predpokladaný termín ukončenia udržiavacích prác:...........................................................
f) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo
iných práv podľa katastra nehnuteľností (§ 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a. iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov):
..............................................................................................................................................
parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov,
ktoré sa majú použiť ako stavenisko:...................................................................................
g/ meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta:
..............................................................................................................................................
h) udržiavacie práce sa uskutočňujú zhotoviteľom - svojpomocou
i) základné údaje o udržiavacích prácach, technickom alebo výrobnom zariadení, o vplyve
udržiavacích prác na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:
..............................................................................................................................................
j) zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi (ak ide udržiavacie práce na
líniovej stavbe alebo stavbe mimoriadne rozsiahlej s veľkým počtom účastníkov konania,
zoznam účastníkov sa neuvádza):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v
zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

........................................
podpis stavebníka

K žiadosti o povolenie udržiavacích prác sa prikladajú:
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo že má k stavbe iné
právo, ktoré ho oprávňuje vykonať udržiavacie práce na stavbe (ak ide o udržiavacie
práce na stavbe, môže byť stavebníkom aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá je
nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu vlastníkom stavby),
b) projektová dokumentácia udržiavacích prác v troch vyhotoveniach, ktorej obsah závisí
od rozsahu a účelu udržiavacích prác,
c) ďalšie podklady určené stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie
veci v stavebnom konaní,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a správcov verejných sieti,
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa kona1i pred podaním
žiadosti,
f) ak ide o udržiavacie práce uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru
alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania
udržiavacích prác,
g) doklad o uhradení správneho poplatku.
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