Drobné stavby
Vybavuje:
Ing. Mária Abramovičová
telefónne číslo: 0918 377 936
email: maria.abramovicova@obeckamenicanadcirochou.sk
Čo potrebujeme:


doručiť vyplnené ohlásenie

Prílohy k žiadosti




2 x jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy evidencie
nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi
susednými pozemkami s polohou stavieb na nich doklad, ktorým možno
preukázať vlastnícke, alebo iné právo k pozemku (napr. výpis z evidencie
nehnuteľností, alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou parciel)
2 x výkresovú dokumentáciu stavby

Súvisiace predpisy


stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona
č.416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky
č.532/2002 Z.z.

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba
spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na
uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.
Poplatky


10 €

Upozornenie


s výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obecného
úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky

Lehota na vybavenie


do 30 dní

Tlačivá
Ohlásenie drobnej stavby

.....................................................................................................................................................
žiadateľ / meno, priezvisko, adresa /

Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555
067 83 Kamenica nad Cirochou

OHLÁSENIE
drobnej stavby

Podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

1. Stavebník: ...................................................................................................................
(Meno a adresa, kontakt – telefónne číslo, ak je stavba spoluvlastníctvom, uviesť
vlastníkov !)
2. Miesto stavby: ............................................................................................................
3. Parcelné číslo, KN: ...................................................k.ú. ............................................
4. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú
funkciu: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Druh, rozsah a jednoduchý technický opis prác, ktoré sa ohlasujú:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6. Doklad. Ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku (výpis
z katastra nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných
spoluvlastníkov s uskutočnením stavby, alebo ak úpravu alebo udržiavacie práce
uskutočňuje nájomca, písomnú dohodu s vlastníkom stavby).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. Stavba sa bude realizovať: .........................................................................................
Stavebník svojpomocne alebo meno a adresu dodávateľa stavby
8. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby v zmysle ust.§ -u 44 odst. 2 stav. zákona, že
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania ohlasovanej stavby (stav. dozor)
meno a adresa : ...........................................................................................................
podpis : .................................................
9. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností ( ak sa na uskutočnenie
drobnej stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti ):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

..............................................................................
podpisy stavebníkov
Upozornenie : S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obce Kamenica
nad Cirochou, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.
Prílohy:
-

-

jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými
pozemkami, s polohou stavieb na nich
stavebné riešenie stavby vrátane jednoduchého technického opisu stavby
rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok: doklad o zaplatení správneho poplatku je vo výške 10 €

