
 

 

1 

OBEC:    Devičany, 93504 Devičany č.75 

Prijaté na obci dňa: 

Spisové číslo           : 

Správny poplatok  :                                                                            ( 10,--€ položka 60a, písm.c ) 

 

 

Vec 

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 54, § 55 ods. 2 písmena b), § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a § 5 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú ust. Stavebného zákona, v  znení 

neskorších predpisov 

 

 

1. Stavebník: 

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

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

2. Názov stavby: .................................................................................................................................. 

 

3. Katastrálne územie: ...........................................................  v obci: ............................................... 

     parcelné číslo: ..............................   

4. Druh, rozsah a účel uskutočnenia drobnej stavby 

     (označenie objektu  (súpis.č.), ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu): 

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

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

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

  5. Druh dokladu, ktorým je možné preukázať vlastnícke, alebo iné právo k stavbe –  

      pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva) 

............................................................................................................................. ............................... 
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  6. Spôsob uskutočňovania stavby:   

       a) svojpomocou: .................................... (uviesť stavebný dozor)    

           Meno: .................................................................................................................................  

           Adresa stavebného dozora: ............................................................................................... .. 

            ( v prípade kvalifikovanej osoby dokladovať vzdelanie a prax) 

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

          Podpis, pečiatka staveb. dozora 

b) dodávateľsky (uviesť zhotoviteľa stavby) ................................................................................ 

     meno, adresa zhotoviteľa stavby ( potvrdiť pečiatkou a podpisom).......................................... 

 

Termín uskutočnenia stavby: začatie ..................................... ukončenie .................................... 

 

                                      

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

                                                                                                Podpis stavebníka /ov 

 

 

Upozornenie! 

Stavebník môže podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebné práce v  rámci 

uskutočnenia – realizácie drobnej stavby začať až po obdržaní oznámenia stavebného úradu, že 

k uskutočneniu predmetnej drobnej stavby nemá námietky 
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Prílohy: 

1. 2x zjednodušená projektová dokumentácia – výkresová dokumentácia 

     - stručná technická správa o rozsahu, účelu a mieste uskutočnenia drobnej stavby 

     - jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby; 

2. doklad preukazujúci vlastnícky, alebo iný právny vzťah k nehnuteľnosti – pozemku                

    (aktuálny LV a snímka z katastrálnej mapy (pečiatka katastrálneho úradu); 

3. Pri výstavbe prípojky inžinierskych sietí – koordinačná situácia, výkres rezu (uloženie 

    potrubia) stanovisko vlastníka inž. sietí IS napojenia na verejnú rozv. sieť, vyjadrenie 

    k použitiu verejného priestranstva; 

4. Rozhodnutia stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

    orgánov štátnej správy;  

5. Písomné prehlásenie – splnomocnenie inej osoby pri zastupovaní stavebníka v procese 

    ohlasovania drobnej stavby; 

 

    § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

     v znení neskorších predpisov a noviel a § 5 vyhl. Č. 453/200 z.z., ktorou sa vykonávajú  

     niektoré   ustanovenia stavebného zákona. 

 

 

 


