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Obecný úrad Hviezdoslavov 
Hviezdoslavov č.8 
930 41  HVIEZDOSLAVOV 

 

Ohlásenie drobnej stavby 

Podľa §§ 54,55 ods. 2 písm. b) a 57 ods. 1  Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 5 
Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, v znení neskorších predpisov 

 

Názov drobnej stavby 

názov drobnej 
stavby   

 

Stavebník 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo)  

tel.: +421 e – mail:  

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo)  

tel.: +421 e – mail:  

 

Údaje o drobnej stavbe 

Druh stavby  

Členenie stavieb v §§ 43 a),43 b ), a 43 c) stavebného zákona 

Stavba ku 
ktorej bude 
plniť 
doplnkovú 
funkciu 
 

 

Účel stavby  

Jednoduchý 
technický 
popis 
uskutočneni
a stavby 
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Miesto 
drobnej 
stavby 

Ulica, časť mesta  

Doterajší spôsob užívania 
pozemku / stavby  

 

Termíny 
stavby 

Predpokladaný termín začatia 
stavby 

 

Predpokladaný termín skončenia 
stavby  

 Doba trvania,  
resp. užívania stavby 

 

Pri stavbe na dobu určitú (dočasná stavba) 
 
Stavebný pozemok podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k stavbe 

    
    

 

    

    
Spôsob uskutočnenia drobnej stavby (uviesť zhotoviteľa) 
          Pri realizácii svojpomocou uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru 
Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo)  

Stavbyvedúci / dozor  

Číslo oprávnenia  

tel.: +421      e – mail:  

 

 

v Hviezdoslavov dňa  

 

 

 
 

Podpisy všetkých stavebníkov  

(pri fyzických osobách) 

  

 
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 

(pečiatka a podpis) 
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Prílohy: 

 

1. list vlastníctva ( z internetu ) 
2. kópia katastrálnej mapy ( z internetu ) 
3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú 

osobu 
4. jednoduchý technický opis 

5. jednoduchý situačný výkres 
6. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby 
7. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca 
8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté 
9. uskutočňovanie drobnej stavby svojpomocne:    vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), 

že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby,  

10. uskutočňovanie dodávateľsky:    z internetu obchodný register dodávateľa 


