Priezvisko, meno/Obchodné meno:
Vezetéknév, keresztnév/Cégnév: ................................................................................................
Adresa/Sídlo:
Lakhely/Székhely: .......................................................................................................................
Tel./e-mail: ..................................................................................................................................
Obecný úrad Nesvady
Odd. výstavby, rozvoja obce, životného
prostredia a správy majetku / Építésügyi
településfejlesztési, környezetvédelmi és
vagyonigazgatási osztály
Obchodná 23
946 51 Nesvady
Vec: Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Tárgy: Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése az építészeti törvény területrendezésről
és az építésügyi eljárás rendjéről szóló 1976. évi 50. sz. tv. 57. §-a értelmében

Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené / Az átalakítási és átépítési
munkálatokkal érintett építmény: ..................................................................................................
Miesto stavby (ulica) / Az építmény helye (utca): ..........................................................................
Katastrálne územie / Ingatlan-nyilvántartási terület: ...................................................................
Parcelné číslo / A telek helyrajzi száma: ........................................................................................
Rozsah a účel úprav a prác a jednoduchý technický opis / Az átalakítási és átépítési munkálatok
jellege, terjedelme és rövid műszaki leírása:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V / Hely ................................... dňa / nap ..............................

.................................................
Podpis (pečiatka) /
Aláírás (Bélyegző)

Prílohy / Mellékletek:
1. Zjednodušená projektová dokumentácia stavebných úprav 2x / Az építési munkálatok rövid
projektdokumentációja – 2x
2. List vlastníctva – originál / Eredeti tulajdoni lap
3. Kópia z katastrálnej mapy – originál / Eredeti ingatlan-nyilvántartási térkép
4. Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou – prehlásenie stavebného dozora alebo
kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby /
Önerős építés esetén – a felelős műszaki vezető vagy szakképzett személy nyilatkozata
a szakszerű munkavégzés biztosításáról
Ak ide o stavbu uskutočňovanú dodávateľsky – potvrdenie o spôsobilosti dodávateľa
stavby – výpis z obchodného registra, živnostenský list / Építés külső kivitelező által –
a kivitelező képességi igazolása - vállalkozói engedély - cégbírósági nyilvántartási kivonat
5. Správny poplatok / Közigazgatási eljárási díj:
-

pre právnickú osobu / jogi személy .......................................................................... 30 €

-

pre fyzickú osobu / természetes személy .................................................................. 10 €

