....................................................................................................................................................
/žiadateľ, meno, priezvisko, adresa/ /názov, sídlo, IČO, organizácie/

Ohlásenie drobnej stavby
Obecný úrad, starosta obce
906 06 Chvojnica
Vec: Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

1. Stavebník: /uviesť meno, priezvisko, resp. názov a adresu/
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:............................................
....................................................................................................................................................
3. Rozsah a miesto ohlasovanej stavby /stavebnej úpravy, udržiavacích prác/: .....................
………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………..……………………………………………………..
4. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
…………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………......................
5. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo, alebo iné právo k pozemku /výpis z katastra
nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením
stavby…………………………………………………………………............
….........……………………………………………………………………………......................
6. Stavbu bude vykonávať /svojpomocne, dodávateľsky/……………………………………
Pritom sa : nepoužijú susedné nehnuteľnosti
použijú susedné nehnuteľnosti parc. č. ………………………………………........
vlastníci…………………………………………………………………………………….........
ich vyjadrenie je /nie je/ pripojené.
Upozornenie pre stavebníkov:
Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu /udržiavacie práce/ možno začať uskutočňovať až po doručení písomného
oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

..........……………………………… .....................................................................
Podpis stavebníka /stavebníkov/
u právnických osôb meno, priezvisko, funkcia,
podpis oprávnenej osoby a pečiatka
Ako dotknutá osoba v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
..........……………………………… .....................................................................

Prílohy:
1. Jednoduchý náčrt samotnej drobnej stavby, alebo stavby na ktorej sa budú robiť stavebné úpravy - 2
vyhotovenia.
2. Náčrt s umiestnením stavby na pozemku /pri drobnej stavbe/, s uvedením vzdialenosti od hranice
susedných pozemkov. Vzdialenosť od susedných pozemkov sa neuvádza pri oplotení - 2 vyhotovenia.
3. Doklad o vlastníctve pozemku.
4. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, je potrebné uviesť všetkých stavebníkov ako žiadateľov.
5. Pri drobnej stavbe el. kabelového rozvodu treba projektovú dokumentáciu-2 vyhotovenia.
6. Prehlásenie odborného stavebného dozoru.
7. Jednoduchý technický popis stavby - 2 vyhotovenia
8. Správny popl. v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch , pol. 60a, písm. c) vo výške
10 €.

