OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
V Žaškove dňa...................
Obecný úrad
Žaškov

Vec:

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník (Meno, priezvisko, úplná adresa)
....................................................................................................................................................................
Miesto stavby, druh a parc. č. ....................................................................................................................
Druh a rozsah ohlasovanej stavby .............................................................................................................
Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu: .....................
....................................................................................................................................................................
Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby: .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné práva k pozemku (výpis, ak je viac vlastníkov
súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby.
....................................................................................................................................................................
Predpokladaný termín začatia stavebných prác: .........................
Termín ukončenia stavebných prác:............................
Spôsob uskutočňovania stavby (svojpomocne, dodávateľsky)...................................................................
Pri realizácii stavby sa susedné nehnuteľnosti
- nemajú použiť
- majú použiť parc. č..........................vo vlastníctve .................................................................
Ich vyjadrenie je (nie je) priložené

_____________________________
podpis stavebníka
Prílohy:

- v zmysle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. k ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doklad o vlastníctve pozemku (stavby) – list vlastníctva príp. iný doklad, napr. nájomná zmluva, atď
Kópiu z katastrálnej mapy, geometrický plán
Fotografiu miesta realizácie stavby s grafickým vyznačením umiestnenia stavby
Jednoduchý situačný výkres v 2 vyhotoveniach
Jednoduchý technický opis stavby
Rozhodnutie, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať
vedenie uskutočňovania stavby

Poznámka: Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá
námietky.

Vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy

OVS, a.s. Dolný Kubín

T-com, (telekomunikácie) Dolný Kubín

Stredoslovenská energetika, Dolný Kubín

SPP, Dolný Kubín

Iné

V zmysle § 5 ods. 1 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ohlásenie drobnej stavby obsahuje:
a) meno, priezvisko a adresu stavebníka
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
d) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka
nehnuteľnosti

tejto

