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Žiadateľ /lia/ : ......................................................................................................................................................
Kontakt / t.č. príp. e-mail /*  ........................................................................................................

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Stavebný úrad
Šíravská č.7
821 07  Bratislava


Vec: Ohlásenie stavebnej úpravy, udržiavacích prác.
          ( §57 zákona č.50/1976 Zb.  územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  
          neskorších predpisov)


Stavebník /ci/, presná adresa  na doručovanie + PSČ *:

.......................................................................................................................................................
Zastúpený / meno, príp.firma /, presná adresa  na doručovanie + PSČ* : 

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

Názov stavby, ktorej sa stavebné úpravy týkajú :

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

Miesto stavby  - parcelné číslo pozemku pod stavbou, ulica:

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

Spôsob realizácie stavby ( svojpomocne, dodávateľsky ) : ........................................................


Súhlasím so spracovaním horeuvedených osobných údajov v zmysle zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tohto návrhu v rozsahu poskytnutých údajov.




V Bratislave dňa                                                                                     Podpis:


Prílohy :
1.	Splnomocnenie, ak  stavebníka zastupuje druhá osoba - originál 
2.	Zmluva o nájme stavby, alebo Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, alebo Dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene  - ak nemá žiadateľ k stavbe vlastnícke  právo – vždy originál 
3.	Ak sa stavebné úpravy budú realizovať svojpomocne , vyhlásenie stavebného dozora
( kvalifikovanej osoby), že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavebných úprav 
4.	Vyjadrenie statika ( pri búraní priečok ) že stavebnou úpravou sa nezasahuje do statiky stavby a neodstraňujú sa nosné priečky (pri zásahu do nosných priečok je už potrebné stavebné povolenie)
5.	2x stavebné riešenie stavby – jednoduchý výkres ( pôvodný a navrhovaný stav )
6.	jednoduchý technický opis stavebných úprav


Rozsah uvedených dokladov  môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený  o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu súhlasu.

Poznámka: 
Pri bežných udržiavacích prácach, ako sú najmä: oprava fasády, oprava a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu

Upozornenie
Stavebnú úpravu  možno začať realizovať až po obdržaní oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu ohlásených stavebných úprav stavby nemá námietky.


Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy je spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správny poplatok / nie kolky / :    fyzické osoby 10,- €
právnické osoby 30,- €
je potrebné uhradiť, pred podaním ohlásenia do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Vrakuňa:
- v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Vrakuňa Šíravská 7,  Bratislava
alebo
- prevodom na účet miestneho úradu MČ Bratislava-Vrakuňa (Všeobecná úverová banka, č. ú.
  SK30 0200 0000 0000 0442 4062). Pri platbe použite variabilný symbol VS
  03221004. 

Doklad o zaplatení správneho poplatku treba priložiť k ohláseniu podľa zvoleného spôsobu
úhrady   
a) 	originálom príjmového pokladničného dokladu, alebo
b)	výpisom z účtu v banke.

Poznámka: *povinné údaje

