OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - STAVEBNÝCH ÚPRAV*
V ................................, dňa ………………….…..

OBEC Sucháň
991 35 Sucháň 82

Ohlásenie drobnej stavby - stavebných úprav
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 6 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

I.

Stavebník:…………………….………………..........................................................................................
(meno, priezvisko (názov)

adresa………………………………………………..................................................................................
(sídlo) stavebníka

Údaj o tom , na ktorej stavbe sa má drobná stavba ( stavené úpravy) uskutočniť *
-

miesto stavby:....................................................................... na pozemku parc. č. KN:........................

.....................................................................................................................................................................
-

byt č. ......................, majiteľ (správca) bytového domu: .....................................................................

Stavba

II.

je - nie * je kultúrnou pamiatkou

Rozsah, účel stav. prác a ich jednoduchý technický opis:
……………………………………………………………………..………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

III.

Stavba (stavebná úprava ) bude uskutočňovaná:
zabezpečovať vedenie

svojpomocne* – kvalifikovaná osoba, ktorá bude

uskutočňovania stav. úprav …………….………………..………………………………………………
( meno, adresa )

stav. firmou:* .....................................................................................
(názov a sídlo firmy)

IV.

Vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ( LV )

V.

Termín ukončenia : .....................................

VI.

Telef. kontakt: ........................................................

………………………………………….
Podpis stavebníka(stavebníkov)
U právnických osôb pečiatka, meno, funkcia
a podpis oprávnenej osoby

* nehodiace sa prečiarknuť

PRÍLOHY:
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením.
2. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby (bytu) pozemku :
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Stavebné bytové družstvo, iného správcu bytového domu.
3. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca.
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
5. Jednoduchý situačný výkres drobnej stavby - stavebných úprav * s jednoduchým opisom uskutočnenia

U P O Z O R N E N I E:
Ohlasovanú drobnú stavbu alebo stavebné úpravy môže stavebník začať a vykonávať až po doručení
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok (§ 57 ods. 2 stavebného
zákona).

