
 
Obecný úrad v Bernolákove 
Hlavná č. 111 
900 27  Bernolákovo            
 

 
       
 
                                    Ohlásenie drobnej stavby 
 
Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a   

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov,  § 5 vyhl. MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z. z 11. 12. 2000, s účinnosťou od 1. januára 2001, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ust. stavebného zákona. 

 
 
 
I.  Stavebník/žiadateľ (alebo jeho splnomocnený zástupca): 

meno (názov firmy): ..................................................................................................................... 

adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: ....................... 

korešpondenčná adresa:................................................................................................................ 

kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................ 

                         
II. Účel, rozsah a miesto stavby: 

 
účel (akú doplnkovú funkciu má k hlavnej stavbe) :.................................................................................... 

 
rozsah (pôdorysné rozmery,  zast. plocha, objem) :................................................................................................................ 

 
miesto stavby (obec, ulica, lokalita) :................................................................................................ 

 
III. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:  
 
......................................................................................................................................................... 

 
IV. Spôsob uskutočňovania stavby - dodávateľský alebo svojpomocou (v prípade 

uskutočňovania prác svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby) s uvedením 

 
Dodávateľ (adresa, u PO názov oprávnenej organizácie) :......................................................................... 
 
meno, priezvisko :.......................................................................................................................... 
 
vzdelanie a odborná  prax :.......................................................................................................... 
 
adresa na doručenie: .................................................................................................................... 
 
podpis: ...................................................................................................................................... 
 



Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, je potrebné vyjadrenie 

vlastníka tejto nehnuteľnosti. (vyjadrenie vlastníka priložiť ako prílohu) 

 
   

 
V ..................................dňa ....................... 

 
 
 
............................................................ 
Podpis stavebníkov 

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

  
 
 
Prílohy: 
 

1.  Doklad o preukázaní vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti - List vlastníctva 
(informatívny), nájomná zmluva a iné. 

2. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie 
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami 
a vzdialenosť od susedných stavieb a stavebné riešenie ohlasovanej stavby, z ktorého sú 
zrejmé napr. pôdorysné rozmery, výšky, hĺbka stavby v prípade podzemných stavieb, 
jej vzhľad, príp. napojenie na inž. siete a pod. 

3. Jednoduchý technický opis stavby – tzv. technická správa. 
4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy. 
5. Súhlas  všetkých  spoluvlastníkov navrhovateľa  podľa  listu vlastníctva, pokiaľ nie sú 

všetci aj stavebníkmi. 
6. Splnomocnenie v prípade zastupovania.   

 
 
Upozornenie:  
 
D r o b n ú   s t a v b u   je možné začať vykonávať až po doručení  písomného  oznámenia  
obce, že proti stavbe nemá námietky! 
 
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe 
stavebného povolenia. 
 
 
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto 
žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov. 
 
Súhlasím – nesúhlasím a) so sprístupňovaním informácií v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona   
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií), v platnom znení, tretím osobám, z administratívneho 
spisu vedeného na stavebnom  úrade vo veci navrhovaného konania.  
 

a) nehodiace sa škrtnite 


