OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
Pavel Halabrín
primátor
Mesto Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 M y j a v a

V Myjave, dňa .............................
Vec
Ohlásenie drobnej stavby
Podľa § 55 ods. 2písm b) a podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 5 vyhl.
453/2000 Z.z.
1. Stavebník /uviesť i spoluvlastníkov/
/Meno, priezvisko, presná adresa / ak je stavba v spoluvlastníctve uvedú sa všetci
spoluvlastníci/
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Miesto stavby , druh , a pozemok parc.č. / podľa katastra nehnuteľnosti/
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Druh , rozsah ohlasovanej drobnej stavby :
..........................................................................................................................................
4. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu , ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
..............................................................................................................................................
5. Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku :
Výpis z katastra nehnuteľnosti – list vlastníctva č. ......................... zo dňa .....................
/Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením
stavby /
7. Stavbu bude vykonávať / svojpomocne , dodávateľsky/
...........................................................................................................................................
V prípade svojpomocne , uviesť meno oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborný
dozor .
Pritom sa - nepoužijú susedné nehnuteľnosti
- použijú susedné nehnuteľnosti
Parc.č. ............................................................................................................
Vlastníci ...........................................................................................................
Ich vyjadrenie je /nie je/ pripojené /ich adresy/ :

.............................................................
Podpis stavebníka /stavebníkov/
U právnických osôb odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
-

-

doklad ktorým preukazujete vlastnícke alebo iné právo k pozemku
jednoduchý technický popis stavby + projektovú dokumentáciu , ktorá obsahuje vyznačenie
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od
susedných stavieb
vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
súhlas všetkých spoluvlastníkov , pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy

Podľa sadzobníka poplatkov, V. časť – stavebná správa, položka 60a, písm.e, f) zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyrubuje správny
poplatok za :
-

ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
pre fyzickú osobu..................................................10 eur
pre právnickú osobu..............................................30 eur

-

ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a
výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia............................................80 eur

