Formulár ODS_10

Ohlásenie
drobnej stavby špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie

A/ Stavebník:
A.1/ Fyzická osoba:

priezvisko:

meno:

titul:

mobil:

e-mail:

adresa:
tel. číslo:
A.2/ Právnická osoba:
Obchodné meno:

IČO:

adresa:

tel. číslo:

mobil:

e-mail:

B/ Stavba:
Názov stavby:
Stavebný objekt:
Miesto stavby:
Ulica:

súpis./orient.č.:

Katastrálne územie:

parc.č.KN:

druh pozemku:

vlastník:

právo stavebníka:

(vlastnícke, náj.zmluva)

Účel a rozsah stavby:

C/ Spôsob uskutočňovania stavby:
dodávateľsky / svojpomocne 

 ČESTNÉ VYHLÁSENIE
priezvisko:

meno:

titul:

adresa:
týmto vyhlasujem, že som kvalifikovanou osobou podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona a
budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby uvedenej v bode B./ tohto
ohlásenia.
●
●
●

a mám

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru:
(uviesť školu a študijný odbor)
vysokoškolské vzdelanie architekt. smeru:
(uviesť školu a študijný odbor)
stredoškolské odborné vzdelanie stavebného
smeru (uviesť školu a študijný odbor)

rokov praxe v odbore.
…............................................................
podpis

Pri stavbe budú / nebudú použité susedné nehnuteľnosti.

 VYJADRENIE
priezvisko:

meno:

titul:

adresa:
ako vlastník susednej
nehnuteľnosti na
pozemku parc. č. KN,
druh , k.ú.
dávam k realizácii drobnej stavby nasledovné vyjadrenie:

D/ Prílohy:


jednoduchý situačný výkres stavby (2x)



doklad preukazujúci iné, ako vlastnícke právo k pozemku (LV nie je povinným dokladom)



jednoduchý technický opis stavby



rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy

v ........................., dňa:

meno, priezvisko žiadateľa/štatut. orgánu
pečiatka/podpis

Informácie pre žiadateľa:
Za ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác sa vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č. 60a písm. e)
Položka 60a
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích
prác pre
1. právnickú osobu
30 eur
2. fyzickú osobu
10 eur
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Platenie poplatkov:
Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom
integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o
poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu
štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, 7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo
integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa
systému.
Upozornenie:
Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného
oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný
úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k
písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať
ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia
stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vyplnenú žiadosť s prílohami doručiť na adresu príslušnej obce (špeciálny stavebný úrad v obore
dopravných stavieb)

