adresa stavebníka








dopravný  úrad 
Letisko M. R. Štefánika
823 05  BRATISLAVA 21



Váš list 
Naša značka
Vybavuje / telefón
V .............



dňa ..........

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

	Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov a adresa):

Miesto stavby, druh a parc. č. pozemku podľa katastra nehnuteľností:
Druh a rozsah ohlasovanej stavby:
Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
Jednoduchý technický opis stavby:
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)
	Stavbu bude vykonávať (svojpomocne/dodávateľsky): 
– ak ide o stavby, uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby**, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
	Pri uskutočňovaní stavby sa použijú/nepoužijú susedné nehnuteľnosti (parc. č.; vlastníci; ich vyjadrenia)





Podpis stavebníka (-ov)
U právnických osôb odtlačok pečiatky
meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby


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

Jednoduchý situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných  stavieb a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo).
Súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu VI, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
Vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VIII. 
Záväzné stanoviská dotknutých orgánov.


Poznámka:
Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia Dopravného úradu, špeciálneho stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.


* § 55 ods. 2 stavebného zákona: 
	Ohlásenie stavebnému úradu postačí
	pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (podľa § 39a ods. 5 stavebného zákona: nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona);

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou;
pri stavbách elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby;
pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m;
pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.


** „kvalifikovaná osoba“ – podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona: osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore


