Ohlásenie drobnej stavby
Mestskému úradu
v Starej Turej

V Starej Turej, dňa.........................

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon), §5 vyhlášky č. 453/2000 Zb. v znení neskorších
predpisov
I. Stavebník:……………………………………………………………………………………………………………….
/meno, priezvisko, názov, adresa, telefón/
II. Miesto stavby:..........................................................................................…………………...........................................
/mesto, ulica, druh a parcelné číslo pozemku podľa evidencie nehnuteľností /E.N./
III. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:
..............................................................................................................................………………….....................................
IV. Druh a účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu :
………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku /výpis z katastra nehnuteľností - list
vlastníctva + snímok z pozemkovej mapy, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných vlastníkov s
uskutočnením stavby/.
VI. Stavbu bude vykonávať:........................................................………………….……………………...........................
.....................................................................................................…………………...............................................................
/svojpomocne, alebo dodávateľsky/ a ak k jej vykonaniu sa
- nemajú použiť susedné nehnuteľnosti
- majú použiť susedné nehnuteľnosti s.č..................par. č................................., ktorých vlastníkmi sú:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...........................................................ich vyjadrenie je / nie je pripojené: ………………………………………………..
- ak sa bude stavba realizovať svojpomocne potom uveďte odborne vzdelanú osobu, ktorá bude zabezpečovať odborné
vedenie drobnej stavby (titul, meno a priezvisko, adresa, vzdelanie):
...............................................................................................................................................................................................
Vyjadrenie stavebníka
- o poskytnutí údajov z tohto ohlásenia podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to tretím osobám nasledovne:
- súhlasím - nesúhlasím s poskytnutím informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. /nehodiace prečiarknite/
Čestne vyhlasujem(e), že všetky údaje uvedené v tomto ohlásení sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti a platným
zákonom.
Čestne vyhlasujem(e), že prílohy uvedené v zozname príloh na druhej strane tohto ohlásenia pod por. č. 1, 2, 3 boli
vypracované odborne vzdelanou osobou podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

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

Upozornenie:
Drobnú stavbu možno začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že proti stavbe nemá
námietky.
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Prílohy k ohláseniu drobnej stavby v originálnom prevedení:
Jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy E.N. s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku
vrátane zakótovania odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, ktorý môže byť
vypracovaný odborne vzdelanou osobou viď. §45, ods. 6, písm. a) zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov – 2x
2. Jednoduchý technický popis, ktorý môže byť vypracovaný odborne vzdelanou osobou viď. §45, ods. 6, písm.
a) zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – textová časť – 2x
3. Technické riešenie drobnej stavby, ktoré môže byť vypracované odborne vzdelanou osobou viď. §45, ods. 6,
písm. a) zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – výkresová časť – 2x
4. Originál výpisu z listu vlastníctva a kópie z pozemkovej mapy – 1x
5. Vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností – 1x
6. Písomná dohoda s vlastníkom pozemku, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca – 1x
7. Súhlas všetkých spoluvlastníkov pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x
8. Čestné vyhlásenie odborne vzdelanej osoby o odbornom vedení drobnej stavby – 1x
9. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a mesta Stará
Turá
10. Doklad o uhradení správneho poplatku 10,- €
1.
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