
Ohlásenie drobnej stavby 

                                              
Obec Soľ 

Obecný úrad 

094 35  Soľ 161  
 

VEC : Ohlásenie drobnej stavby   

podľa § 57 zákona č.50/1976Zb./stavebný zákon/v znení neskorších predpisov a § 5 

vyhl.č.453/2000 Z.z    

 

I.  Stavebník      

 

(uvedie sa meno, presná adresa fyzickej osoby, ktorá chce drobnú stavbu uskutočniť, 

alebo názov a presná adresa právnickej osoby, ktorá chce drobnú stavbu postaviť, k je 

nehnuteľnosť alebo stavebný pozemok v spoluvlastníctve, musia sa uviesť všetci 

spoluvlastníci ) 

 

II. Miesto stavby   (obec, ulica), druh a parcelné číslo pozemku, podľa evidencie nehnuteľ.  

 

 

III. Druh a rozsah stavby, ktorá sa ohlasuje 

 

 

IV. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu 

 

 

V. Jednoduchý technický popis  uskutočnenia stavby 

 

 

 

 

VI. Doklad, ktorým sa preukazuje  vlastníctvo, alebo  iné  právo k  pozemku ( výpis z listu 

vlastníctva evidencie  nehnuteľnosti)  

 
 

VII. Stavbu budem vykonávať (svojpomocne, alebo dodávateľsky) a k jej vykonaniu  sa : 

 nemajú použiť susedné nehnuteľností 

 majú použiť susedné nehnuteľnosti  parcelných. čísel: 

ktorých vlastníkmi sú :    

ich vyjadrenie   je - nie je   priložené v prílohe.  

 

 

 

 

     V..............................dňa ........................             .............................................................      

 Podpis stavebníka (stavebníkov) 

                                                                                          u právnickej osoby pečiatka 

                                                                                           a podpis oprávnenej osoby 

 



Prílohy: 

- List vlastníctva a katastrálnu mapu – originály, 

- 2x jednoduchý situačný náčrt podľa katastrálnej mapy evidencie nehnuteľností 

s vyznačením, 

- umiestnenia stavby a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich, 

- vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VII, 

- 2x jednoduchý pôdorys, rez a technický popis drobnej stavby podpísaný kvalifik. osobou, 

- vyhlásenie kvalifikovanej osoby /stav. technik min. 3 roky prax/, že bude zabezpečovať 

vedenie a uskutočňovanie drobnej stavby, ak sa táto realizuje svojpomocne, 

- správny poplatok uhradený vo výške podľa pol. 60a písm. c) zák.č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zaplatiť v pokladni OcÚ, alebo na 

účet obce), 

- správny poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej 

stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia podľa pol. 60a písm. d) 

zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zaplatiť 

v pokladni OcÚ, alebo na účet obce). 

- Upozornenie pre stavebníka: Drobnú stavbu možno vykonávať až po doručení 

písomného oznámenia Obce Soľ, že  proti stavbe nemá námietky. 

 


