
 Obec  

 

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

 

 

 

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav podľa § 55, 57, 139 ods. 5 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Stavebník: ......................................................................................................................................                       

/meno, názov, adresa/ 

 

II. Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností 
 ........................................................................................................................................................... 

 

III. Druh a rozsah ohlasovanej stavby .............................................................................................. 

 

 ............................................................ ............................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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 katastra 

nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných vlastníkov s  uskutočnením 
stavby/ 

 

 .......................................................................................................................................................... 

 

VII. Stavbu bude vykonávať stavebník svojpomocne pritom sa  
- nepoužijú susedné nehnuteľnosti 
- použijú susedné nehnuteľnosti 
   parc.č. ............. vlastníci ................. 
   Ich vyjadrenie je - nie je pripojené 

Správny poplatok:   .- EUR 

 

                                                                                                                ............................... 

                                                                                                                Podpis stavebníkov 

 



 

 
V súlade s § 5 vyhlášky č. 453/2000Z.z. Ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona : 

 
 - K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí  
  
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,  
  
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od 
hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,  
  
c) jednoduchý technický opis stavby,  
  
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.  
 
V súlade s § 6 vyhlášky č. 453/2000Z.z. Ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona : 
 
 K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác  sa pripojí  
  
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,  
  
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,  
  
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.  
 
 

písm. e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích 
         prác pre 
         1. právnickú osobu                                               30 eur 
         2. fyzickú osobu                                                 10 eur 
písm. f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej 
         prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného 
         zariadenia                                                       80 eur 
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