
Tlačivá Obec Budkovce 

 

O H L Á S E N I E  D R O B N E J  S T A V B Y  

 

* Nehodiace sa prečiarknite ! 

 

        Obecný úrad 
        072 15  Budkovce 
         

V Budkovciach, dňa........................................... 
 
 
Vec: Ohlásenie drobnej stavby v zmysle § 55 odst.2 písm. b), § 57 odst.1, § 139b odst. 6 zákona č.50/1976 

(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 5 Vyhl. č.453/2000 Z.z. 

 
1. Stavebník: ........................................................................................................................................................ 

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

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

(meno, priezvisko, presná adresa fyzickej resp. právnickej osoby. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, uvedú sa všetci spoluvlastníci)
 

2. Miesto stavby (obec, ulica, parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností):   

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

3. Druh, rozsah a účel a jednoduchý technický popis ohlasovanej stavby  

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

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

4. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku  ..................................................... 

5. Stavba bude uskutočňovaná: 

a) Svojpomocne  stavebníkom a odborné vedenie jej uskutočňovania kvalifikovanou osobou 

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

b) Dodávateľsky  ........................................................................................................................................ 

    (uviesť názov organizácie oprávnenej na vykonávanie stavebných a montážnych prác, meno a priezvisko kvalifikovanej osoby) 

6. Na uskutočnenie stavby sa:   

a) nemajú použiť susedné nehnuteľnosti  

b) majú  použiť susedné nehnuteľnosti v kat. území Budkovce, ktorých vlastníkmi sú: 

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

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

Ich vyjadrenie je – nie je * priložené.  

V zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie 
osobných údajov pre účely obce.       
                  

 
 

 ................................................................................................ 
 podpis stavebníka (stavebníkov) 
 u právnických osôb pečiatka a podpis oprávnenej osoby    
 

Prílohy ohlásenia: 
1. Doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku alebo stavbe, kde sa má stavba uskutočniť - originál (nie starší ako 3 

mesiace) 
2. 2x situačný náčrt podľa katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia ohlasovanej stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc 

susedných nehnuteľností a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby 
3. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby v prípade, že ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne 
4. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti  
5. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, je potrebné 

predložiť písomné splnomocnenie (s úradne overeným podpisom) 
 

Upozornenie pre stavebníka 
Drobnú stavbu možno začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia Obecného úradu, 

že proti ohlasovanej stavbe nemá námietky. 


