
Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.č.
Pribeník, dňa                                                                      

                                                                                                             Obecný úrad Pribeník
                                                                                                                                   odbor územného rozvoja 
                                                                                                                                   
                                                                                                             Pribeník
						

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác
V zmysle § 5,6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Stavebník:......................................................................................................................................
Miesto stavby, druh a parc.č. pozemku: .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Druh a rozsah ohlasovanej stavby:  ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Účel:  ............................................................................................................................................
Termín:  ........................................................................................................................................
Jednoduchý technický popis: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stavbu bude vykonávať (svojpomocne, dodávateľsky): ..............................................................
Meno, priezvisko, adresa a vyhlásenie kvalifikovanej osoby, resp. názov a adresa dodávateľa:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

K žiadosti prikladám nasledovné prílohy:

1. doklad, ktorým preukazujete vlastnícke, alebo iné práva k pozemku (súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ 
    stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby)

2. jednoduchý   situačný   výkres   v dvoch vyhotoveniach,   ktorý   obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na 
    pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými stavbami a stavebné riešenie stavby

3. vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností

4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy




Podpis žiadateľa:







Poznámky:

Stavebné úpravy v bytovej jednotke bytového domu:
      -     podanie podávajú spoluvlastníci, resp. poverený vlastník
pri bytových jednotkách v kolonke – miesto stavby.... treba uviesť názov ulice, popisné číslo, číslo bytu, poschodie, parcelné číslo a súpisné číslo
kvalifikovaná osoba – stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného charakteru + min. 3 roky prax v odbore
k ohláseniu stavebných úprav v bytovej jednotke je potrebné pripojiť:
                - list vlastníctva (stačí fotokópia ak pripojíte čestné prehlásenie), resp. nájomnú 
                   zmluvu  
                - súhlas správcu objektu bytového domu
                - statický posudok
          - vyhlásenie kvalifikovanej osoby, resp. uviesť dodávateľa

akýkoľvek zásah do nosnej steny a taktiež premiestnenie kúpelne či WC do inej miestnosti v byte podlieha stavebnému povoleniu a nie ohláseniu!

Drobné stavby:
- podanie podávajú spoluvlastníci, resp. poverený vlastník
- drobná stavby (do 25m2) musí mať doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 
- drobná stavba = § 55 a § 139b odst. 5 a 6 stavebného zákona
- k ohláseniu drobnej stavby je potrebné pripojiť:
	výpis z LV, kópiu z katastrálnej mapy

2x jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými stavbami a stavebné riešenie stavby
vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností pokiaľ budú drobnou stavbou dotknuté
vyhlásenie kvalifikovanej osoby, resp. uviesť dodávateľa

Drobné stavby – prípojky IS:
- podanie podávajú spoluvlastníci, resp. poverený vlastník
- k ohláseniu drobnej stavby je potrebné pripojiť:
	výpis z LV, kópiu z katastrálnej mapy

2x PD
Vyjadrenia správcov IS (VEZ RZ Trebišov, SPP Michalovce, Slovak Telecom Trebišov, Vsl.vodárenská spoločnosť Trebišov,)
vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností pokiaľ budú dotknuté
    -    vyhlásenie kvalifikovanej osoby, resp. uviesť dodávateľa




