.......................................................................................................................................................
meno, priezvisko a adresa stavebníka - povereného zástupcu, ( príp.názov a sídlo firmy )
Obec

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

Vec:

Ohlásenie drobnej stavby

( zast.plocha do 25m2, výška do 5m, funkcia stavby-doplnková k hlavnej stavbe)

Podpísaný ......................................................., ohlasujem Vašej obci, ako príslušnému
stavebnému úradu, svoj zámer uskutočniť drobnú stavbu ( stručný popis stavby a jej rozsah )
.....................................................................................................................................................
v obci ................................................,

na ulici ..........................................., pozemok parc.č.

......................, druh pozemku ......................................, katastrálne územie ............................
meno

adresa

vlastníci pozemku .......................................................

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

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

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

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

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

užívatelia poz.

.......................................................
.....................................................
Meno, adresa a vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorá bude použitá pri uskutočňovaní stavby: .....................................................................................................................
V ..........................., dňa ........................

.............................................
podpis žiadateľa

K žiadosti pripájam nasledovné doklady:
- list vlastníctva, vydaný Katastrálnym úradom Košice, Južná tr.82, alebo iný doklad, ktorým sa
preukazuje vlastnícke, alebo iné právo k pozemku – aktuálny originál
- kópia z katastrálnej mapy, vydaná Katastrálnym úradom Košice – aktuálny originál
- situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, vypracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý
obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými
pozemkami a od susedných stavieb
- projektová dokumentácia stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
vedenie uskutočňovania stavby ( kvalifikovaná osoba - min. stredoškolské vzdelanie stavebného smeru
a najmenej 3 roky praxe v odbore )
- súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy (v prípade, ža sa nejedná o zastavanú a ostatnú plochu – viď
list vlastníctva ), vydaný Obvodným pozemkovým úradom, Popradská 78, KE
- v prípade napojenia stavby na štátnu cestu – vyjadrenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, Hroncova 13, KE
- vyjadrenia všetkých správcov podzemných vedení k ich existencii:
o Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, KE, prípadne obec
o Slovak Telecom, a.s., Poštová 18, KE
o Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Moldavská 12, KE

o

Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, KE

