
Stavebník 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. číslo 
 

 
        Stará Ľubovňa ................................ 

 
 
        Mesto Stará Ľubovňa  
        Obchodná 1 
        064 01  Stará Ľubovňa 
 
 
VEC 
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57  zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom  plánovaní 
a  stavebnom  poriadku   (stavebný zákon)   v   znení   jeho  zmien  a   doplnkov  a   vyhl. 
č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 
   I. Stavebník (meno, názov, adresa) 
   
  II. Stavba, na ktorej majú byť udržiavacie práce vykonané (miesto stavby, popis, číslo) 
       Stavba je – nie je kultúrnou pamiatkou: 
       ................................................................................................................................................ 
 
 III. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis udržiavacích prác, ktoré sa ohlasujú: 
 
       ................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................................ 
 
V  zmysle  zákona  č.  18/20018  Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Stará 
Ľubovňa so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti na účely vybavenia 
žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti 
v  súlade  s  registratúrnym  poriadkom  Mesta.  Súhlas  možno  odvolať  iba  v  prípade  preukázaného  porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 
 
 
 
 
        ................................................... 
        podpis stavebníka (stavebníkov) 
          u právnických osôb pečiatka, 
              meno, funkcia a podpis 
         oprávnenej osoby 
 
 



 
 
 
Prílohy k ohláseniu udržiavacích prac:   

1. Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby 
2. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať 

nájomca 
3. Stanovisko  orgánu  štátnej  pamiatkovej  starostlivosti,  ak  sa  udržiavacie  práce  majú 

vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou 
4. doklad  o úhrade  správneho  poplatku  (v  zmysle  zákona  č.  145/1995  Z.  z.  Zákon 

národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch). 
 
 
 
 
 
Poznámka: 

- ohlasované  udržiavacie  práce  je  možné  začať  vykonávať  až  po  doručení  písomného 
oznámenia mesta, že proti ním nemá námietky. 
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