....................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka

Mestský úrad
Odbor výstavby, Životného prostredia a rozvoja mesta
Ul. Mierová 14
982 01 Tornaľa
....................................
Dátum
Vec
Ohlásenie drobnej stavby (garáž, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, prípojky drobných
stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, ako aj ostatné drobné stavby plniace doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu podľa § 139b, ods. 5) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien a doplnkov), v súlade s § 57, ods. 1) stavebného zákona a
§ 5 Vyhlášky č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka

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

IČO

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

Účel a rozsah stavby
Miesto stavby

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

Parcelné číslo podľa KN ..................................

k. ú.

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

Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť pri uskutočňovaní stavby....................................
Stavebný dozor bude vykonávať .............................................................................

.......................................................................
Podpis žiadateľa
U právnickej osoby pečiatka, meno, funkcia,
podpis oprávnenej osoby
Príloha k ohláseniu drobnej stavby
vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (stavebný dozor)
ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (originál listu vlastníctva nie starší
ako 3 mesiace, resp. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o výpožičke pozemku
a pod.+ kópia z mapy KN )
jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov
od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
stavebné riešenie stavby
jednoduchý technický opis stavby
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných účastníkov konania (originály !):
SSE a.s. Žilina, RZ Lučenec, Družstevná 1, Rim.Sobota
StVS a.s.. B. B. Duk. Hrdinov 42, Rim. Sobota
SPP a. s., Mikušovská cesta, Lučenec
Slovak Telecom a. s. , stredisko - Nám. Republiky 4, Lučenec, pošta - Horná 77, Banská Bystrica
+ ďalšie vyjadrenia podľa povahy ohlasovanej drobnej stavby
( plynová prípojka, plynofikácia objektov, garáž - doložiť požiarnotechnickú správu)

UPOZORNENIE
V zmysle § 57, ods. 2) stavebného zákona, drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe
písomného oznámenia stavebného úradu , že proti jej uskutočneniu nemá námietok.

