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

meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa 

 

 

V .......................................... dňa ..................                Kontakt /tel. e mail./ .......................................... 

 

              

                                                                                                                                   

                                                                                                        Obec, ..................................................  

                                                                                                stavebný úrad 

                                                                                                         ulica ................................................... 

                                                                                                         PSĆ  .................................................. 

 

 

 

Ohlásenie drobnej stavby, ktorá je príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 

individuálnu rekreáciu 

 

 

 

Dole podpísaný ........................................................................................................................................., 

bytom ............................................................................ ................................................................., 

žiadam o vydanie  povolenia na stavbu ktorá je príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 

individuálnu rekreáciu v obci ...............................................................................................................,  

na ul. ...................................................................... na pozemku parc. č. ......................................, 

katastrálne územie ..................................................................................................................................... 

Údaje o stavebnom dozore: 

Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať: 

Meno a priezvisko ...............................................................................................................................  

Povolanie, kvalifikácia .............................................................................................................................. 

bytom ........................................................................................................................................................ 

Prehlásenie stavebného dozora: ................................................................................................................ 

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

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

 

 

 

 

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

vlastnoručný podpis stav. dozora s pečiatkou           

o odbornej spôsobilosti v uvedenom odbore 

       

 

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

                                                                                                          

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

                                                                                                                 podpis žiadateľa/ov/ 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je 
v päte webovej stránky, alebo na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.



 

 

Prílohy: 

 

 Doklad o vlastníctve,  list vlastníctva – verejnú listinu /z katastra/ 

 Kópiu z katastrálnej mapy – verejnú listinu /z katastra/ 

 2 x situácia osadenia stavby v mierke 1:200,  ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia  drobnej 

stavby  na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a stavebné riešenie 

drobnej stavby vypracované kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad 

o vzdelaní priložiť) 

 Jednoduchý technický opis  uskutočnenia drobnej stavby 

 Statické posúdenie projektovej dokumentácie stavby 

 Trvalý súhlas o odňatí z PPF (v prípade ak pozemok je vedený ako poľnohospodárska pôda, orná 

pôda resp. záhrada) 

 Súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby  

 Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca. 

 Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ  ak sa drobná stavba má uskutočniť 

v pamiatkovo  chránenom území. 

 Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou 

dotknuté 

 Doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou stavbou dotknuté 

 Správny poplatok  

 

 

Upozornenie! 

Drobnú stavbu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti jej 

uskutočneniu nemá námietok. 

 

 

 

 

 

 


