OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Mesto ( Obec ) ....................................
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene
1. Stavebník :
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby ) .........................................................................................................
Adresa ( sídlo právnickej osoby ) ..................................................................................................................................
2. Druh (názov) a rozsah ohlasovanej stavby:

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností :

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Účel ohlasovanej stavby a označenie (názov) stavby, ku ktorej bude plniť doplnkovú funkciu:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Spôsob uskutočnenia stavby:
- dodávateľsky (uviesť zhotoviteľa) ..............................................................................................................................
- svojpomocne, odborný dozor bude vykonávať: (uviesť meno priezvisko a adresu kvalifikovanej osoby)
........................................................................................................................................................................................
6. Jednoduchý technický popis uskutočnenia drobnej stavby:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. Pri uskutočnení drobnej stavby
- Nebudú použité susedné pozemky
- použijú sa susedné pozemky parc. číslo ................................................................. (pripojiť vyjadrenie vlastníkov)

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

V ..........................................dňa ..............................

Meno a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu
( pečiatka a podpis )
Pri fyzických osobách podpisy všetkých stavebníkov

Súhlas stavebníka na vyžiadanie výpisu/výpisov z katastra nehnuteľností
Ako žiadateľ (dotknutá osoba) .................................................................... v predmetnom konaní v zmysle zákona
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) súhlasím, aby si
príslušný stavebný úrad v predmetnom konaní vyžiadal výpis z listu vlastníctva v rozsahu potrebnom pre
predmetné konanie a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, názov obce, názov katastrálneho
územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné a orientačné číslo stavby, číslo bytu, číslo
listu vlastníctva, ktoré sú nevyhnutné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, čo potvrdzujem svojím
vlastnoručným podpisom.
V ..........................................dňa ..............................

..................................................................
podpis žiadateľa / dotknutej osoby

Správny poplatok podľa položky č. 60a písm. e) prílohy zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške .................. € bol uhradený dňa ............................... číslo dokladu
...................................................
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Prílohy :
1.
2.
3.
4.
5.

Doklady, preukazujúce iné právo k stavebnému pozemku, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj súhlas
ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby.
Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku,
vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo dvoch vyhotoveniach.
Jednoduchý technický popis stavby, alebo výkresy stavebného riešenia stavby vo dvoch vyhotoveniach.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných
predpisov.
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby,
uskutočňovanej svojpomocou.

Upozornenie :
Pri podaní ohlásenia uhraďte správny poplatok vo výške určenej podľa pol. č. 60a písm. e) prílohy zákona
č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch.

Upozornenie :
Ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia stavebného
úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietok (§ 57 ods. 2 stavebného zákona).
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