Obec O B I D, Ul. Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid
OHLÁSENIE
Vec: Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky inžinierskych sietí
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v spojení s § 5 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Drobná stavba
Stavebné úpravy a udržiavacie práce
Prípojky (plyn, voda, kanalizácia, elektro a telekomunikácia)
I.

Meno a priezvisko/názov/ žiadateľa/žiadateľov/:
Adresa/sídlo/:
IČO:

II.

Názov stavby:
Miesto stavby:
Katastrálne územie:

Parcelné číslo, KN :

III.

Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický opis prác, ktoré sa ohlasujú :

IV.

Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku:

V.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky /svojpomocou/.
Stavebný dozor bude vykonávať:
Meno a priezvisko /názov/:
Adresa:
Kvalifikácia:

VI.

Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností:

Prehlásenie
Žiadateľ(ia) prehlasuje(ú), že uvedenú údaje sú pravdivé.
V Obide, dňa:
Podpis žiadateľa
*Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov.
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Telefonický kontakt:

e-mail:

K ohláseniu drobnej stavby/ udržiavacích prác/ prípojok sa pripájajú nasledovné prílohy:
a) jednoduchá projektová dokumentácia postačujúca pre ohlásenie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná
oprávnenou osobou + doklad o spôsobilosti projektanta
b) 2x situácia osadenia stavby so zakreslením odstupov od všetkých susedných nehnuteľností a s napojením
na všetky inžinierske siete ( M 1:500)
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy a obce
d) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
e) správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.
Upozornenie pre stavebníka:
S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenie stavebného úradu, že k uskutočneniu
drobnej stavby nemá námietky!
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