
 

Meno, priezvisko, adresa 

 

                                                                                                         

                                                                                                                         Obecný úrad  

                                                                                                     Horovce 94 

                                                                                     020 62     Horovce 

 

Vec:  O h l á s e n i e    d r o b n e j     s t a v b y . 

         ---------------------------------------------------- 

          

I. Stavebník (meno, priezvisko, adresa,sídlo ): 

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

II.      Miesto stavby, druh a parc.č. pozemku: ............................................................................. 

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

III.     Druh a rozsah ohlasovanej stavby ..................................................................................... 

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

IV. Účel ohlasovanej stavby  a označenie objektu, ku ktorému bude tvoriť doplnkovú 

funkciu: ............................................................................................................................ 

V.       Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby : ............................................................ 

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

VI.     Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku :  ................................................................... 

VII.    Stavbu budem vykonávať   - svojpomocne 

                                                     – dodávateľsky(názov firmy) : ....................................................  

           pričom sa : a)  nepoužijú   susedné nehnuteľnosti  

                              b)  použijú susedné nehnuteľnosti (parc.č.)................(vlastníci)........................ 

VIII.  Predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby : ........................................................  

IX.     Odborný dozor bude vykonávať (meno, priezvisko, adresa:...................................................         

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

 

 

                                                                                                  -------------------------------------                   
                                                                                                                                 Podpis stavebníka 
 

Žiadateľ súhlasí s použitím osobných údajov  v zmysle zákona č. 428/02 Z.Z. o ochrane osobných údajov. 

 

Poznámka :Drobnú  stavbu  možno  začať  uskutočňovať  až  po  doručení  písomného    

                   oznámenia   obce, že  proti  stavbe  nemá  námietky. 

( P R O S Í M   O T O Č I Ť  - vid. druhá strana - prílohy) 
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K ohláseniu je potrebné priložiť  nasledovné doklady : 

 

1/  2 x  jednoduchý  situačný  výkres  podľa  mapy  katastra   nehnuteľností  s  vyznačením  

     umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od  hraníc so susednými pozemkami a    

     od  susedných stavieb a stavebné riešenie stavby nasledovne:   

Pri ohlásení drobnej stavby: 

- situácia umiestnenia stavby na pozemku (2x)   (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb) 

- jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (2x)   (pôdorys, rez, pohľad). 

Pri ohlásení oplotenia : 

      - kópiu z katastrálnej mapy (situáciu,geometrický plán) (2x) s vyznačením trasy oplotenia. 

Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí : 

      - projektovú dokumentáciu prípojky (2x) s vyjadrením príslušného správcu siete k PD 

 

2/  Jednoduchý technický opis stavby  

3/  Doklad preukazujúci vlastnícke, alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva ORIGINÁL,  

     nájomná zmluva, iné ) 

4/ Vyjadrenie  ostatných  spoluvlastníkov  nehnuteľnosti, na  ktorej  sa  bude  drobná  stavba  

     uskutočňovať (v prípade, že pozemok je v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov) 

5/  Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa pri uskutočnení drobnej stavby majú  

     použiť.  

6/  Doklady preukazujúce  oprávnenosť odborného dozoru na vykonávanie uvedenej činnosti  

     (t.j. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania stavebného smeru, alebo doklad o  

     ukončení stredoškolského vzdelania stavebného smeru a troch  rokoch  praxe v odbore). 

    V prípade realizácie prác dodávateľskou firmou : presný názov a adresu dodávateľa  

    a kópiu  živnostenského listu resp. výpis z obchodného registra. 

7/  Prehlásenie odborného dozoru, že s výkonom činnosti stavebného dozoru na ohlasovanej  

    stavbe  súhlasí. 

8/  Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých    

     orgánov štátnej správy.  

9/   Ak ide o práce na kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovej zóne - stanovisko Krajského   

     pamiatkového úradu Trenčín. 

10/ Doklad o zaplatení správneho poplatku  v zmysle pol.č. 60a, ods. c) a d) zák. č.145/1995   

     Z.z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  ( fyzická osoba 10,- €, právnická  

     osoba 30,- €, elektronické siete a telekomunikačné zariadenia 80,- €) 

 


