
OBEC  ČERVENÁ VODA ,   OBECNÝ ÚRAD , 083 01  ČERVENÁ VODA 28 

Oddelenie :   STAVEBNÝ ÚRAD                                 V Červenej Vode ,dňa: .................................. 

 

1. 
 
2.________________________________________________________________________________ 

meno a priezvisko (názov)  a adresu (sídlo) stavebníka  
 

 
         
Ohlásenie drobnej stavby pod ľa § 117 (stavebný úrad) a § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. 453 /2000 Z. z.. 
 
 
1. Účel ohlasovanej stavby a označenie stavby, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom rodinného  
      domu alebo stavby na individuálnu rekreáciu: 
 

- na letné kuchyne, 
-     bazény,  
-     sklady,  
 

 
2. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností s uvedením práva stavebníka  
      k pozemku: 

........................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
 
3. Zastavaná plocha v m2  :................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................. 

 
4. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávate ľsky  (uviesť zhotoviteľa)     
       ............................................................................................................................................................ 

 
- svojpomocou  (vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania 

stavby) ................................................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................................................ 
 
5. Ak sa pri uskutočňovaní ohlasovanej stavby  majú použijú susedné nehnuteľnosti je potrebné 

pripojiť vyjadrenie vlastníkov týchto nehnuteľnosti.: 
 
- použijú sa susedné pozemky uviesť  parcelné čísla:  

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

- nepoužijú sa susedné pozemky     ................................................................................................ 
 

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

                              Podpis stavebníka, 
                          pri právnických osobách 
                        pečiatka, meno, priezvisko 
 
 



Pokyny na vybavenie a lehoty  
Žiadosť spolu s prílohami podajte na podateľni Obecného úradu v Červená Voda, alebo zašlite na 
adresu: 
OBEC ĆERVENÁ VODA 
Stavebný úrad 
083 01 Červená Voda 28 
 
 
 
Po zaplatení správneho poplatku  v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
položky 60 písmena d) bod 5) vo výške 30,00  Eur   a  doložení potrebných dokladov bude Vaša 
žiadosť vybavená do 30 dní. 
 
 
 
Potrebné doklady 
• Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj 

súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby - ( list vlastníctva ) 
• Jednoduchý situa čný výkres  podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na 

pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo 
dvochvyhotoveniach. 

• Jednoduchýtechnický popis  stavby a výkresy stavebného riešenia stavby vo 
dvochvyhotoveniach. 

• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia. súhlasy. posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
vyžadované podľa osobitných predpisov. 

• Vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov. 
• Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať  vedenie 

uskutočňovanej  stavby. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


