OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
OBEC Vyšná Boca
Obecný úrad
Vyšná Boca 50
032 34 Vyšná Boca
Vo ............................... dňa .......................
Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a
§ 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
Stavebník /Priezvisko, meno, názov organizácie, adresa/ : …................................................
..….............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Telefonický kontakt : …..................................... E - mail :....................................................
Druh a rozsah ohlasovanej stavby podľa §139b ods.6,7 stavebného zákona :
Druh : ...................................... Rozmery (šírka x dĺžka x výška) : .........................................
Miesto stavby, katastrálne územie : ….........................Parcelné číslo : .................................
Druh pozemku : …...................................................................................................................
Označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu :.............................................
súpisné číslo : …............ účel ohlasovanej stavby :..................................................................
Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby :...............................................................
v prípade, že je rozsiahlejší pripojí sa samostatná príloha
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vlastníkom pozemku podľa výpisu z listu vlastníctva č. ….............alebo iného dokladu ,
ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku je : …..................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Termín uskutočnenia stavby, začatie : ….............................
ukončenie: …......................
Spôsob uskutočnenia stavby : a.) svojpomocne*
b.) dodávateľsky *
*nehodiace sa prečiarknite
........................................................
Podpis stavebníka /stavebníkov/
U právnickej osoby odtlačok
pečiatky, podpis opráv. osoby
Upozornenie : Stavebník môže stavebné práce pri uskutočňovaní stavebných úprav a
udržiavacích prác začať až po obdŕžaní oznámenia stavebného úradu, že k uskutočneniu
stavebnej činnosti nemá námietky

Prílohy:
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo, alebo iné právo k pozemku a
k stavbe (originál listu vlastníctva alebo jeho overená kópia)
2. Kópiu z katastrálnej mapy originál.
3. Jednoduchý situačný
výkres
v dvoch
vyhotoveniach,
ktorý
obsahuje
vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so
susednými
pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
(pôdorys, rez …).
4. Pri prípojkách – súhlas správcu siete príslušnej prípojky + vyjadrenia ostatných
dotknutých správcov inžinierskych sietí
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia , súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy./vyňatie z PPF, vyjadrenie Pamiatkového úradu
Žilina , vyjadrenie ochrany prírody, /
6. Prehlásenie stavebného dozoru a Fotokópia dokladu o vzdelaní kvalifikovanej osoby
na drobnú stavbu ak nemá odbornú spôsobilosť na výkon funkcie
7. Súhlas spoluvlastníkov ( pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve)
8. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností (ak sa na uskutočnenie drobnej stavby
majú použiť susedné nehnuteľnosti)

