Ohlásenie drobnej stavby
V..............................dňa......................
OBEC Nižný Hrušov
Stavebný úrad
________________________________
Vec
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov a § 5 vyhl.č. MŽP SR č.453/ 2000 Z.z.
I. Meno a priezvisko (názov) stavebníka ..................................................................................
.............................................................................................
Adresa, (sídlo)..............................................................................................................................
II. Účel, rozsah a miesto stavby.................................................................................................
III. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti, parc.č.................... kat.
územie.........................
IV. Stavbu budem (e ) vykonávať: (svojpomocne- dodávateľský )........................................
Názov firmy, ktorá stavbu uskutoční:.......................................,adresa..................................
IČO:...............................
Pri svojpomocnej výstavbe stavebný dozor bude vykonávať: Meno a priezvisko:
.................................................................., adresa....................................................................
vzdelanie:................................................., prax v odbore.......................................................
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborné vedenie stavby
...................................................
podpis
V. Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie
vlastníka tejto nehnuteľnosti.................................................................................................. .

...............................................................
podpis stavebníka

2
K ohláseniu sa pripojí:
-Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku(výpis z LV- originál z
katastra s kolkom, (akceptuje sa aj LV staršieho dáta)
-Kópia z katastrálnej mapy (originál z katastra- akceptuje s a aj kópia staršieho dáta- ak je
zhodná s LV)
-Ak sa pri drobnej stavbe majú použiť susedné pozemky, -priložiť písomné súhlasy
vlastníkov týchto pozemkov.
-Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý 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, (dokumentácia má byť vypracovaná osobou s príslušným
odborným vzdelaním- vzdelanie preukázať kópiou dokladu o vzdelaní)
-Rozhodnutia, stanoviská dotknutých orgánov (pôdny fond, voda a pod.)
-Doklad o oprávnení stavebného dozora
-Správny poplatok v sume ............... € zaplatený dňa..........................

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

