O B E C K R A J N É, 916 16 Krajné 52

Dňa ....................................

OHLÁSENIE

STAVEBNÉMU

ÚRADU

-

drobných stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne
ovplyvniť životné prostredie;
- stavebných úprav, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných
konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
- udržiavacích prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej
vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou,
- reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m
(nehodiace sa škrtnite)

podľa § 55 ods. 2 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 stavbe v spoluvlastníctve uvedú sa všetci spoluvlastníci/

2. Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavení / podľa
katastra nehnuteľnosti/

3. Druh, rozsah ohlasovanej drobnej stavby :

tel:

sekretariát
starosta

032/7408521
032/7408566
fax:
032/7408527
e-mail: sekretariat@krajne.sk

Bankové spojenie:
Adresa:
VÚB TN 19728-202/0200
Krajné 52
Prima banka 0618381001/5600 916 16

IČO: 00311715
DIČ: 2021079698

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 iné právo k pozemku :
/Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, prílohu ohlásenia stavebnému úradu tvorí súhlas
ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác/
Stavbu bude vykonávať / svojpomocne, dodávateľsky/
..........................................................................................................................................................
V prípade svojpomocne, uviesť meno oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor.
7. Pri uskutočňovaní stavby sa použijú – nepoužijú susedné nehnuteľnosti
parcela č.

Vlastníci

parcela č.

Vlastníci

parcela č.

Vlastníci

parcela č.

Vlastníci

(ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie (súhlas) vlastníka
tejto nehnuteľnosti tvorí prílohu ohlásenia stavebnému úradu).

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

Prílohy :
1. Jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením
umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na
nich /predloží sa dvojmo/
2. Jednoduchý technický opis stavby,
3. Súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu 6, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
4. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu 7
5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy.
6. Správny poplatok 10,- € fyzická osoba
7. Správny poplatok 30,- € právnická osoba
Poznámka :
Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenie obce resp.
mesta /starostu resp. primátora/, že proti stavbe nemá námietky

