

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
meno, adresa žiadateľa


		V Lipanoch dňa..................... 


Mesto Lipany
Spoločný stavebný úrad 
Pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok
Krivianska 1
L I P A N Y



Vec:		 O h l á s e n i e      s t a v E b N Ý C H     Ú P R A V


podľa § 57 stavebného zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších noviel a predpisov. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.


I. Stavebník:.................................................... .............................................................

(meno- názov, adresa - sídlo) ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, uvedú sa všetci spoluvlastníci

II. Údaje o  stavbe, na ktorej sa stavebné úpravy budú uskutočňovať:

miesto stavby:........................ ..................popisné číslo:.............................................

druh stavby:...................................................................................................................

parcela č.EN :............... ............................kat.územie:.................................................

Stavba je - nie je kultúrna pamiatka.

III. Druh, rozsah a účel ohlasovaných úprav a prác  a ich jednoduchý technický opis:

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

IV. Vlastnícke, alebo iné právo k stavbe  stavebník

preukazuje:....................................................................................................................
(uviesť akým dokladom)
Pokiaľ je stavba v spoluvlastníctve, v prílohe prikladám súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby.

Vlastnícke, alebo iné právo k stavbe možno nahradiť čestným vyhlásením:

" Čestne prehlasujem,, že k stavbe uvedenej v časti II. mám právo ............................
ktoré ma oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované stavebné úpravy. Som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia."


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


Prílohy:

1.	Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, možno ho nahradiť čestným vyhlásením
2.	Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu lebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
3. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
3.	Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území



Upozornenie pre stavebníka:
Stavebné úpravy  možno začať realizovať až po doručení písomného oznámenia Mestského úradu, odd.výstavby, že proti stavbe nemá námietky.




