…………………………………………………………………………………………….
žiadateľ (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu stavebníka)
.............................................................................................................................................
( adresa ohlásenej drobnej stavby, číslo telefónu)

V...............................Dátum ………………….
Obec Čičmany
Obecný úrad č. 166
01315 Čičmany

Ohlásenie drobnej stavby v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších. predpisov a noviel a § 5 vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vykonávacia
vyhláška)
1. Stavebník/ci: (meno a priezvisko/názov adresa/sídlo vlastníka/ov ..........................................
........................................................................................................................................................
2. Názov drobnej stavby:
.......................................................................................................................................................
3. Miesto stavby: ..........................................................................................................................
4. Parcela číslo: ............................................k.ú. .......................................................................
5. Druh, rozsah , účel a miesto stavby:
…………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………….
6. Druh dokladu, ktorým je možné preukázať vlastnícke a iné právo k stavbe – pozemku (LV,
kúpna zmluva, nájomná zmluva + dohoda s vlastníkom (súhlas) na rozsah stavebnej činnosti:
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Vyjadrenia všetkých vlastníkov a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností k ohlásenej
drobnej stavbe: / pokiaľ sa k stavbe použije susedná nehnuteľnosť/
meno a priezvisko …………….…….................. trv.pobyt………………...…… podpis
...........……………..
meno a priezvisko …………….…….. ............... trv.pobyt ….…………………..podpis
……………..........
meno a priezvisko …………….…….................. trv.pobyt………. ……………. podpis
…………….........
meno a priezvisko …………….…….................. trv.pobyt………. ……………. podpis
……………..........
(Ak je potrebné dopísať ďalších dotknutých - uveďte ich na druhú stranu tohto tlačiva)
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....................................
8. Spôsob uskutočnenia stavby – Odborné vedenie stavby ( § 44 ods. 2 zákona č. 237/2000 Z.z.
v platnom znení:
a) svojpomocne (meno a priezvisko, adresa, profesia – vzdelanie a podpis: ................................
...................................................................................................................................................
b) dodávateľsky: - potvrdenie od firmy, ktorá zabezpečí odborné vedenie
9. Termín uskutočnenia stavby : začatie: .............................. ukončenie: ..................................

Upozornenie!
Stavebník môže stavebné práce v rámci uskutočňovania realizácie drobnej stavby začať až po
obdržaní oznámenia stavebného úradu, že k uskutočneniu predmetnej drobnej stavby nemá
námietky.

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

podpis žiadateľa
(u právnických osôb odtlačok
pečiatky, meno, priezvisko, funkcia
a podpis štatutárneho
zástupcu/oprávnenej osoby)
Doložiť prílohy k žiadosti:
1. 2 x zjednodušená projektová dokumentácia – výkresová dokumentácia
- stručná technická správa o rozsahu, účelu a mieste uskutočnenia drobnej stavby,
- popis druhu použitých stavebných materiálov a výrobkov
- jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby
2. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku/nehnuteľnosti (aktuálny LV
a snímka z katastrálnej mapy – originál s kolkom)
3. Zoznam všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností – meno, priezvisko a adresa
4. Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností k navrhovanej drobnej stavbe
5. Písomné prehlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
6. Písomné prehlásenie – splnomocnenie inej osoby pri zastupovaní stavebníka v procese ohlásenia
drobnej stavby
7. Pri výstavbe oplotenia – vytyčovací výkres, výkres rezu + protokol o vytýčení potvrdený
oprávnenou odborne spôsobilou osobou.
8. Pri výstavbe prípojky IS- koordinačná situácia, výkres rezu (uloženia potrubia, stanovisko vlastníka
(správcu IS k napojeniu na verejnú rozvodnú sieť – zmluva o pripojení.
9. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa
osobitných predpisov
10. Vyjadrenie orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa drobná stavba bude realizovať
v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Čičmany.
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Vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby:
Podpísaný (uviesť meno, priezvisko, presnú
adresu)..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........
týmto čestne vyhlasujem, že budem zabezpečovať vedenie uskutočnenia stavby (uviesť názov stavby)
.....................................................................................................................................................................
........
pre stavebníka (uviesť meno, priezvisko a presnú adresu
stavebníka)...............................................................
.....................................................................................................................................................................
........
a že mám príslušné odborné vzdelanie (uviesť názov ukončenej
školy).............................................................
.....................................................................................................................................................................
........
a prax v odbore ............ rokov (v prípade kvalifikovanej osoby musí byť prax minimálne 3 roky).
Súčasne vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a
zodpovednosti za bezpečné a kvalitné uskutočnenie stavby podľa schválenej dokumentácie.

...................................................................................
podpis stavebného dozoru resp. kvalifikovanej osoby *
(stavebný dozor opatrí svoje vyhlásenie aj odtlačkom pečiatky)

* kvalifikovaná osoba prikladá fotokópiu dokladu o vzdelaní.
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