...............................................................................................................................................................................................................
(meno a priezvisko, adresa / názov firmy, sídlo)
E-mail: ..............................................
V Snine ..............................................
Telefón: ............................................
Mesto Snina
Strojárska 2060
069 01 Snina

Vec:
Ohlásenie drobnej stavby (prípojky na inžinierske siete) podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
I. Stavebník (meno, priezvisko a adresa, alebo názov a sídlo):
...............................................................................................................................................................................................................
II. Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:
Účel drobnej stavby: ...............................................................................................................................................................
Rozsah drobnej stavby: .........................................................................................................................................................
Miesto drobnej stavby (adresa): ......................................................................................................................................
Parcelné číslo pozemku: ................................................................................................, katastrálne územie Snina,
druh pozemku podľa katastra nehnuteľností ............................................................................................................
III. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba (prípojka IS) plniť doplnkovú funkciu:
...............................................................................................................................................................................................................
IV. Stavba bude uskutočňovaná:
- svojpomocne*
- dodávateľsky* (názov a adresa zhotoviteľa stavby): ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
V. Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné nehnuteľnosti.
...............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................
podpis stavebníka, u právnických osôb pečiatka,
meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby

––––––––––––––––----* nevhodné prečiarknuť
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K ohláseniu stavebník pripojí:
1. Doklad preukazujúci iné právo k nehnuteľnosti, ak stavebníkom nie je vlastník dotknutej
nehnuteľnosti (nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.).
2. Súhlasy všetkých spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi).
3. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby
na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
(vypracovaný a podpísaný osobou so SŠ alebo VŠ vzdelaním stavebného smeru) a stavebné riešenie
stavby odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.
4. Jednoduchý technický opis stavby.
5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy.
6. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti (Krajský pamiatkový úrad Prešov), ak ide
o drobnú stavbu, ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).
7. Pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
vedenie uskutočňovania stavby (t. j. osoby, ktorá má VŠ vzdelanie stavebného alebo
architektonického smeru alebo odborné SŠ vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe
v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky.
8. Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10,00 € (FO), 30,00 € (PO).
Upozornenie:
Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti
ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 stavebného zákona). O povolenie prekopávky verejného
priestranstva (chodník, zeleň, miestna komunikácia) je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou mesto Snina,
Mestský úrad v Snine, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.

Súhlas dotknutej osoby
Poskytujem súhlas v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina
so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska na účel konania uvedeného v tomto ohlásení po dobu
trvania správneho konania a dobu archivácie spisového materiálu.
..........................................................................
podpis dotknutej osoby

Čestné vyhlásenie
Podpísaný (meno a priezvisko) .................................................................................................................................
adresa
.........................................................................................................................................................................................
v y h l a s u j e m, že budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania drobnej stavby (názov)
......................................................................................................................................., ktorú bude realizovať stavebník
(stavebníci)......................................................................................................................................... svojpomocne.
Som oboznámený s funkciou plnenia a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri
zabezpečovaní výkonu činnosti stavebného dozoru.
V ................................ dňa ................................

.....................................................................................
vlastnoručný podpis, pečiatka

