Meno a priezvisko stavebníka (resp. názov právnickej osoby): ........................................ .. .....
Adresa (sídlo právnickej osoby) stavebníka
ulica, číslo domu : ............................................................................... PSČ : ............................
tel. číslo: ........................................................
e-mail:
V Lábe, dňa ...................................
Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení dodatkov a zmien
1. Údaje o drobnej stavbe :
druh, účel stavby:
rozsah stavby:
miesto stavby (adresa, prípadne lokalita): .............................
parcelné číslo pozemku : ........................................... katastrálne územie : .......................
2. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:
3. Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby:

4. Stavba bude uskutočnená
* svojpomocne
* dodávateľsky (názov a adresa dodávateľa)
* nehodiace sa škrtnite

Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby:
(meno a priezvisko kvalifikovanej osoby).......................................................................... týmto
vyhlasujem, že som osoba, ktorá má **
........................................................ a
............................................... roky/-ov praxe v odbore a budem zabezpečovať odborné
vedenie uskutočňovania drobnej stavby.
** vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru
** stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej 3 roky praxe v odbore

podpis stavebníka

Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka
susednej nehnuteľnosti:
(meno a priezvisko vlastníka/názov právnickej osoby)
(adresa/sídlo právnickej osoby) .................................................................................................
vlastník/-čka susednej nehnuteľnosti / pozemku pare, č.: ..........................................................
druh pozemku .............................................................................................................................
katastrálne územie ....................................................... ,
dávam nasledovné vyjadrenie:

podpis vlastníka

Prílohy:
1. Súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ
spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje umiestniť drobná
stavba) je ½ alebo menší;
2. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s
vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými
pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (pôdorys, rez, pohľad);
3. Pri ohlásení oplotenia: vytýčenie hraníc pozemku;
4. Pri ohlásení prípojok inžinierskych sietí: projektovú dokumentáciu prípojky (2x) s
vyjadrením príslušného správcu siete k PD;
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy
6. Správny poplatok - pri podaní ohlásenia sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu
Láb (podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich
uskutočneniu nemá námietky.

