................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa, PSČ)

Obec Danišovce
stavebný úrad
Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a § 5 vyhl. 453/2000 Z. z.

1. Stavebník (meno, priezvisko a adresa, alebo názov a sídlo):

2. Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:
Účel drobnej stavby: .................................................................................................................
Rozsah drobnej stavby: .............................................................................................................
Miesto drobnej stavby (adresa): ................................................................................................
parcelné číslo: ................................ katastrálne územie: .........................................................
druh pozemku podľa katastra nehnuteľností : ..........................................................................
3. Názov hlavnej stavby a súpisné čislo, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:

4. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky (uviesť zhotoviteľa): ................................................

svojpomocne (uviesť kvalifikovanú osobu): ........................................................................................

5. Pri uskutočnení drobnej stavby bude / nebude potrebné použiť susedné nehnuteľnosti
(pripojiť vyjadrenie vlastníkov k použitiu pozemkov počas výstavby)

podpis stavebníka (stavebníkov)
* nehodiace sa prečiarknuť

K žiadosti sa prikladá:
Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj
súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby.
Kópia z katastrálnej mapy
Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na
pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo dvoch
vyhotoveniach.
Jednoduchý technický popis stavby a výkresy stavebného riešenia stavby vo dvoch vyhotoveniach.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia. súhlasy. posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa
osobitných predpisov.
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby,
uskutočňovanej svojpomocou.
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 € do pokladne Obecného úradu

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Prehlásenie odborného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby:
Podpísaný ...............................................................................................................................................
bytom .....................................................................................................................................................
záväzne prehlasujem , že preberám dozor na stavbe ............................................................................

ktorú bude realizovať ............................................................................................................................
a som si vedomý zodpovednosti za jej bezpečné a kvalitné uskutočnenie stavby podľa schválenej
dokumentácie

podpis a pečiatka odborného dozoru
resp. podpis kvalifikovanej osoby *

* kvalifikovaná osoba prikladá fotokópiu dokladu o vzdelaní

