Ohlásenie drobnej stavby
Obec Jelenec
Odbor stavebného poriadku
Hlavná 126,
95173 Jelenec
Vec: Ohlásenie drobnej stavby
I. Stavebník:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko, resp. názov a adresa)
II: Druh, rozsah, účel a miesto drobnej stavby, ktorá sa ohlasuje:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
III. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba tvoriť doplnkovú funkciu:
....................................................................................................................................................................
IV. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností: .......................................................
..................................................................................................................................................................
V. Názov a adresa zhotoviteľa stavby (ak sa stavba bude uskutočňovať dodávateľsky)
.................................................................................................................................................................

..............................................................
podpis stavebníka ( stavebníkov)

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) poskytujem
Obci Jelenec, so sídlom Hlavná 126, 95173 Jelenec, IČO: 00 308 072, ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v
tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a preukazov, a to za
účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a
/alebo interných predpisov prevádzkovateľa vymedzeného predmetom tohto podania. Zároveň
súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným subjektom na
území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov
súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a za
podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne použiteľný
identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných
údajov dotknutej osoby.
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa
poskytnutia osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
prevádzkovateľom tiež poučený o:
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u
prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa zákona
alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, avšak
nevyhnutné pre uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom riešenia podania
c) svojich právach dotknutej osoby:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§21
zákona č. 18/2018 Z.z.)
na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24
zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.) namietať
spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.z)
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR
(§100 zákona č.18/2018 Z.z.)
V Jelenci dňa ...............
_______________________
podpis dotknutej osoby

Prílohy:
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (List vlastníctva, alebo iné právo
k stavbe) - originál
2. Kópia z katastrálnej mapy - originál
3. 2x projektová dokumentácia ktorá obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane
odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby +
jednoduchý technický opis stavby
4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa
nachádza v pamiatkovom chránenom území.
5. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (ak ide o
stavbu uskutočňovanú svojpomocou)
6. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, na
ktorej sa navrhuje umiestniť drobná stavba.
7. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná
nehnuteľnosť).

Upozornenie
Drobnú stavbu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nej
nemá námietky.
§ 105 SZ - Priestupku sa dopustí a pokutou do 331,93 € sa potresce ten stavebník (fyzická osoba),
ktorý uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.
§ 106 SZ - Správneho deliktu sa dopustí a pokutou do 13 277,56 € sa potresce ten stavebník (právnická
osoba), ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s
ním.

