
................................................................................................................................................. 
/Meno, priezvisko, adresa stavebníka/ 

    
       V Liešťanoch dňa ………………... 
 
        Obecný úrad  
           972 27  Liešťany č. 1 

 
      

 
 

Ohlásenie drobnej stavby 
 

 
Podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v platnom znení v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 5 ods. 1 a 2, ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
 
I.  Stavebník :  ......................................................................................................................... 

                       .......................................................................................................................... 
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, musia sa uviesť všetci spoluvlastníci. 
Ak ide o právnickú osobu – uviesť názov firmy a sídlo/. 
 

II.  Miesto stavby ............................................ druh stavby  .................................................... 

      parc. číslo pozemku  podľa evidencie nehnuteľností : ......................................................... 

 

III. Druh a rozsah stavby, ktorá sa ohlasuje : 

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

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

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

 

IV. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu 

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

 

V.  Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby 

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

 

VI. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku  /výpis z listu 

vlastníctva evidencie nehnuteľností/   

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



 

 

 

VII. Stavbu bude vykonávať   ...........................................  a k jej vykonaniu sa : 

       - nemajú použiť susedné nehnuteľnosti 

       - majú použiť susedné nehnuteľnosti súp. č. .......... , parc. č. ............ , ktorých vlastníkmi   

sú  .......................................................... . Doložiť vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti. 

 

Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, treba aj vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že 
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 
 
 
 
 
            ................................................  
                                 Podpis stavebníka  
 
              /U právnických osôb pečiatka 
               a podpis oprávnenej osoby/ 
 
 
Povinné prílohy tejto žiadosti sú  : 
 
- 1 x list vlastníctva 
- 1 x vyhlásenie kvalifikovanej osoby /ak je potrebné/ 
- 2 x jednoduchý situačný nákres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku  
  vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné  
  riešenia stavby 
- 1 x jednoduchý technický opis stavby 
- 1 x rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy /ak sú potrebné/ 
- 1 x stanovisko susedov 
- 1 x snímka z mapy 
 
 
Upozornenie pre stavebníka : 
 
Drobnú stavbu je možno začať a vykonať až po doručení písomného oznámenia obecného 
úradu,že proti  stavbe nemá námietky. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


