Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
Obec Vydrany
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany
Vydrany dňa
Vec: Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57
zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 5, § 6
vyhl. č. 453/2000 Z.z.
1. Meno, priezvisko ( názov ) a adresa ( sídlo )stavebníka :
2. Účel, rozsah a miesto stavby:
3. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:
4. Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby ( priložiť vyhlásenie )
5. Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka
tejto nehnuteľnosti:
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

_______________________
podpis stavebníka
K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
2. 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
3. Jednoduchý technický opis stavby
4. Rozhodnutia., stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy
( Udržiavacie práce možno vykonávať, až po doručení písomného oznámenia obce Vydrany, že
proti úpravám nemá námietok.)

Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby :
(v prípade, že je rozsiahlejší – pripojí sa ako samostatná príloha) základy - betónová plocha
steny – kvádre, strecha – drevená

Stavba bude uskutočnená (svojpomocne *, dodavateľsky)
____________________________
Pritom sa – nepoužijú susedné nehnuteľnosti
- ** použijú susedné nehnuteľnosti
________________
podpis
*ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
Dolupodpísaný
___________________________________________________________________
/meno, priezvisko, adresa/
týmto vyhlasujem, že som osoba, ktorá má :
____________________________________________ a ______ roky /rokov/ praxe v odbore
 vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru
 stredoškolské vzdelanie stavebného smeru
a budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania drobnej stavby.

_______________________
podpis

** ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie
vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
Dolupodpísaný/meno, priezvisko, adresa/
Vlastník susednej nehnuteľnosti :
_________________________________________________________________________

/na/ pozemku p. č. ___________ vedeného ako druh : __________ k.ú. Vydrany
nasledovné vyjadrenie :

_______________________
podpis

Opis stavby
Oplotenie pozemkov parcely registra „C“ KN č.
Oplotenie pozemku (z pravej strany), cieľom fyzickej ochrany samotného pozemku so s.č.
Celková dĺžka oplotenia ……… m, šírka ……... m.
Jedná sa o ..........................................oplotenie bez základu. Stĺpiky o výške 2,0 m budú
osadené
do betonárskej výstuhy o rozmeroch ...............................6 m. Osová vzdialenosť
stĺpikov
..............m .............................. o šírke........ m vyrobené z triedy ................

Stavebník:________________________________________________________________________
Obec Vydrany
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany
Vo Vydranoch, dňa
Vec:
Oznámenie o ukončení stavebných prác (* stavebných úprav; udržiavacích prác; drobnej
stavby) a o spôsobe likvidácie drobného stavebného odpadu (viď. príloha)
Meno

a

priezvisko................................................................................................................................,

bytom........................................................................................................................................................,
oznamujem -e, že dňa ....................................... som/sme ukončili (*v rodinnom dome; v byte, v
bytovom dome; objekte - súpisné číslo; na pozemku - parcelné číslo ................ a iné)
* stavebné úpravy - .................................................................................................................................,
* udržiavacie práce - ................................................................................................................................,
* drobnú stavbu - .....................................................................................................................................,
ktorú som/sme realizovali na základe „Oznámenia k ohláseniu (* stavebných úprav, udržiavacích prác,
drobnej stavby)“, ktoré vydala Obec Vydrany pod číslom ........................... zo dňa.................................

...............................................
Podpis stavebníka

Prílohy (doloží stavebník):
- doklad o spôsobe likvidácii drobného stavebného odpadu, ktorý je nutné zlikvidovať v zmysle
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. (
* nehodiace prečiarknuť

