––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko žiadateľa

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
V Počarovej , dňa :
VEC: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č 453/2000 Z.
z.
1. Stavebník : / meno , priezvisko / ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Adresa

: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Miesto stavby, druh a parc. č . pozemku podľa katastra nehnuteľnosti :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––4. Druh a rozsah ohlasovanej stavby :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Jednoduchý technický opis stavby :
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Stavba sa bude vykonávať : svojpomocne – dodávateľsky / nehodiace prečiarknite/
Stavebný dozor nad uskutočnením stavby bude vykonávať : ––––––––––––––––––––––––8. Pri stavby sa použijú – nepoužijú susedné parcely / nehodiace prečiarknite / parcela č. ––––
vlastníci –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpis stavebníka
Prílohy : 1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku / list
vlastníctva , kópia mapy z katastra nehnuteľnosti /
2. Jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti , ktorý
obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátanie odstupov od hraníc so
susednými pozemkami a od susedných stavieb 2 x .
3. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti podľa bodu č. 8 .
4. Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku , pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve.
Poznámka : Drobná stavba sa môže začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia obce ,
že proti stavbe nemá námietky.

PREHLÁSENIE
o vykonaní odborného dozoru nad drobnou stavbou .................................................................
stavebníka ..................................................................................................................................
na pozemku parcelné číslo.....................................katastrálne územie......................................
adresa.........................................................................................................................................
Podpísaný .........................................................................................nar. dňa.............................
bytom..........................................................................................................................................
zamestnaný ako ........................................................................................................................
týmto prehlasujem, že budem vykonávať odborný dozor pri výstavbe drobnej
stavby ...................................................................................................................................................
stavebníka ................................................................................................., ktorú si vykonáva
svojpomocne.
K výkonu odborného / stavebného / dozoru som spôsobilý:
vzdelanie ..................................................................................................................................
dĺžka praxe ...............................................................................................................................
Obsah a rozsah odborného / stavebného / dozoru je medzi dozorom a stavebníkom dohodnutý v
osobitnej zmluve. Stavebník zodpovedá za vytýčenie priestorovej plochy stavby a jej súlad s
odsúhlasenou dokumentáciou. Taktiež pri realizácii stavby zodpovedá za dodržanie predpisov
týkajúcich sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb., Smernica
Rady č.92/57/HS, Nariadenia č. 510/2001 Z.z. vlády SR- t.j. dbať o ochranu zdravia osôb na
stavenisku.

podpis

v ................................., dňa.................

