OBEC Nová Bystrica
Nová Bystrica č. 657, 023 05 Nová Bystrica

Vec:
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona v spojení s § 5 vyhlášky č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)
Stavebník:
Meno a priezvisko, názov:
Adresa, sídlo:
Telefón:

E-mail:

V zastúpení:
Adresa, sídlo:
Účel stavby:
Rozsah stavby:
Miesto stavby:
Číslo parcely

Druh pozemku

Katastrálne územie

Uskutočňovanie stavby:
Svojpomocne:
Kvalifikovaná osoba, ktorá bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby:
Meno a priezvisko, názov:
Adresa, sídlo:
Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie
vlastníka tejto nehnuteľnosti:

Zároveň týmto dávam súhlas Stavebnému úradu v obci Nová Bystrica v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre účely spracovania mojich osobných údajov v tomto konaní.

V Novej Bystrici dňa:

Podpis žiadateľa:

Upozornenie pre stavebníka:
Drobnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného
úradu obce Nová Bystrica, že proti drobnej stavbe nemá námietky.

OBEC Nová Bystrica
Nová Bystrica č. 657, 023 05 Nová Bystrica

Prílohy k ohláseniu:
1) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku – zabezpečí obec
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) vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania
stavby
5) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy
6) správny poplatok v zmysle pol. č. 60a písm. e) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov - pre fyzickú osobu 10 €, pre právnickú osobu 30 €

Pre prípojky a oplotenia pozemku aj:
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k plánovaným odberom a bodom napojenia na verejné siete
(SSD, a. s., SEVAK, a.s., SPP-Distribúcia, a. s., Slovak Telekom, a. s.)

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a rozsahu
stavby.

