
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany

VEC:  Ohlásenie drobnej stavby.

®odľa § 57 stavebného zákona v spojem' s § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Stavebnik, meno a priezvisko (názov)

Bydlisko (sídlo):

Telefón

Právny vzt'ah k nehnutel'nosti:

(vlastnícky - List vlastnĺctva č ..................., nájomný a pod.)

Názov stavby (účel a rozsah  stavby) :

parcelné číslo katastrálne územie

Iné doplňujúce údaje  (súpisné č. stavby, ulica atď.)

Spôsob realizácie stavby:
* svojpomocne-Kvalifikovaná osoba (meno a priezvisko):

Bydlisko:
* dodávateľsky -Zhotoviteľ (názov ) :

Sídlo:

Ak sa pri uskutočňovanĺ stavby majú použiť susedné nehnutel'nosti, vyjadrenie vlastnĺka
tejto nehnutel'nosti:

Podpis



Upozornenie  pre stavebníka:
Drobnú  stavbu  možno  uskutočnit'  až  po  doručení  písomného  oznámenia  stavebného
úradu obce Nedožery-Brezany, že proti drobnej stavbe nemá námietky.

Prílohy k ohláseniu:
1.    1ist vlastníctva
2.   kópia z katastrálnej mapy
3.   súhlas vlastníka nehnuteľnosti (v prípade ak stavebník nie je vlastníkom)
4.   iné  právo  kpozenikom  astavbám  podľa  §   139  stavebného  zákona  (v  prípade  ak

stavebník nie je vlastníkom)
5.    súhlas všetkých spoluvlastníkov (v prípade ak nie sú všetci stavebníkmi)
6.   2x   situačný   výkres   súčasného   stavu   územia   na   podklade   katastrálnej   mapy   so

zakreslením  navrhovaného  umiestnenia  stavby  na pozemku,  včítane jej  odstupov  od
hraníc  susedných  pozemkov  a  stavieb  (vzmysle   §   5   ods  2,  písm.  b)  vyhlášky  č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona)

7.   2x  jednoduchý  technický  opis  stavby  a  stavebné  riešenie  stavby  -  pôdorysy,  rezy,
pohľady (v zmysle  §  5 ods 2, písm.  c) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
ustanovenia stavebného zákona)

8.   vyhlásenie kvalifikovanej resp. oprávnenej osoby o vykonávaní odbomého dozoru nad
stavbou uskutočňovanou svojpomocne

9.   záväzné  stanovisko  prípadne  iné  opatrenia  dotknutých  orgánov     podl'a  osobitných
predpisov

10. Správny poplatok 10 eur

Vprĺlohách    sú    uvádzané    vo    všeobecnosti    do    úvahy    prichádzajúce    stanoviská,
vy}-;drenia, súhlasy  a  pod.,  ktoré  je  potrebné  predložit'  p±±Érflne     podl'angza±ľ
a rozsahu stavby.


