
Ohlásenie drobnej stavby 
 

 

 

Obec Kuchyňa 

         900 52 Kuchyňa 220 

 

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby  podľa § 57 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní   

a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 5  

vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  

 

 

 

I.  Stavebník : _______________________________________________________________ 

                         /meno, priezvisko, adresa, telefón/ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

II.  Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností: 

 

 ___________________________________________________________________________ 
 

III.  Druh, rozsah a účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť 

doplnkovú funkciu: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

IV.  Doklad ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku  

/výpis   z katastra nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných 

spoluvlastníkov  s uskutočnením stavby/ : 

 

___________________________________________________________________________ 
 

VI.  Stavbu bude vykonávať  :  svojpomocne  -  dodávateľsky 

            pritom sa :   - nepoužijú susedné nehnuteľnosti 

                                 - použijú susedné nehnuteľnosti, parc. č. ............ 

                                   ich vyjadrenie   je    -    nie je pripojené 
 

VII.  Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   

                                                                                       _______________________        

                                                                                                podpis stavebníka 



Prílohy k ohláseniu: 

1.   Pri ohlásení drobnej stavby: 

      - situácia umiestnenia stavby na pozemku  (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb) 

       - jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad) 

       - kópiu z katastrálnej mapy 

3.   Pri ohlásení oplotenia: 

      - kópiu z katastrálnej mapy 

      - situáciu s vyznačením trasy oplotenia  

      - jednoduchý nákres stavebného riešenia  (pohľad) 

4.   Pri ohlásení  prípojok inžinierskych sietí: 

      - projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD 

5.   Pri uskutočňovaní  drobnej stavby svojpomocne: 
      - vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní  stavebného dozoru 

6.   Pri uskutočňovaní drobnej stavby na poľnohospodárskej pôde: 

      - stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde 

         (Obvodný pozemkový úrad v Malackách, Záhorácka 2942, Malacky) 

7.   Ak ide o práce na kultúrnej pamiatke alebo v  pamiatkovej zóne: 

      - Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave 

9.  Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi 

10.  Poplatok 10,00 € v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  - položka 60a, písm. c) 

 

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady. 
 

 

Upozornenie pre stavebníka: 

Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe 

písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.   

 

 
 


