Ohlásenie drobnej stavby
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec Horná Štubňa
038 46 Horná Štubňa 455
......................................

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona a § 5 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z.z.
I. Stavebník (meno, priezvisko a adresa alebo názov a sídlo):
.....................................................................................................................................................................................

II: Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:
Účel, rozsah a miesto drobnej stavby (adresa) ………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

parcelné číslo pozemku: ...................... katastrálne územie: ………………………………………….
druh pozemku podľa katastra nehnuteľností ........................................................................................
III.
a/ Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne - vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby:
....................................................................................................................................................................
Uvedie sa meno, priezvisko a adresa kvalifikovanej osoby (osoba s vysokoškolským vzdelaním stavebného
smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej 3
roky praxe v odbore) a jej podpis

b/ Ak ide o stavbu uskutočňovanú dodávateľsky - meno a adresa dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať realizáciu ohlásenej stavby:
....................................................................................................................................................................
IV. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
.....................................................................................................................................................................................

V. Jednoduchý popis rozsahu drobnej stavby...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

V Hornej Štubni, dňa.............................

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

podpis stavebníka (stavebníkov)

PRÍLOHY podľa stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona:
1.

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva,
nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia

2.

súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi)

3.

dvojmo jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
a stavebné riešenie stavby

4.

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy

5.

stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa má
umiestniť v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov)
Upozornenie: Drobnú stavbu možno začať realizovať až po doručení písomného
oznámenia obecného úradu, že proti ohlásenej drobnej stavbe nie sú námietky.

