Mesto Žilina
Spoločný obecný úrad v Žiline
Stavebný úrad
		Námestie obetí komunizmu 1
		011 31  Žilina
		
		V Žiline, dňa ...................................................


Ohlásenie drobnej stavby podľa ust. § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


Meno, priezvisko, adresa a tel. kontakt/e-mail: ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Druh stavby: .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Miesto stavby: ...............................................................................................................................................
Na pozemku č. KN: ................................................................ LV číslo ...................................................... v k. ú. ............................................................................................................................................................
Spôsob uskutočnenia stavby: 	svojpomocne*
	dodávateľsky*  (uviesť názov firmy)
* nehodiace sa prečiarknite
Drobná stavba bude (nebude) napojená na inžinierske siete. 
V prípade napojenia uviesť parcelné čísla pozemkov (podľa katastra nehnuteľnosti), cez ktoré bude prechádzať trasa prípojky a mená a adresy ich vlastníkov.
č. KN ............................ v k. ú. ................................ vlastník ......................................................................
č. KN ............................ v k. ú. ................................ vlastník ......................................................................
č. KN ............................ v k. ú. ...............................  vlastník ......................................................................
Pri uskutočnení drobnej stavby majú (nemajú) byť použité susedné nehnuteľnosti. 
V prípade použitia susednej nehnuteľnosti uviesť parcelné čísla pozemkov (podľa katastra nehnuteľnosti) a mená a adresy ich vlastníkov. 
č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................
č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................
č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................
Účel ohlasovanej stavby, označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Termín začatia realizácie stavby : ................................................
Termín ukončenia stavby :  ..........................................................

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ...............................................................
v k. ú. .............................................. prechádzajú vedenia.  V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.



Vyjadrenie SSD,  a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ..................................................................................
v k. ú. .............................................. prechádza podzemné alebo vzdušne vedenie. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy. 


Vyjadrenie SEVAK a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN .............................................................................
v k. ú.  ............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.


Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ...............................................................
v k. ú.  ............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.


Vyjadrenie UPC s.r.o. Žilina, či cez pozemok č. KN ................................................................................
v k. ú. .............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.


Vyjadrenie DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, Žilina (v prípade, že stavba bude umiestnená v k. ú. Žilina):



Vyjadrenie správcu komunikácie:




Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email  zodpovednaosoba@zilina.sk.





...........................................................................
podpis stavebníka,  splnomocneného zástupcu pečiatka







PRÍLOHY :
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku. V prípade podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedených v liste vlastníctva.
Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby.
Jednoduchý technický opis stavby.
Súhlas na napojenie na siete technického vybavenia od príslušného správcu a posúdenie projektovej dokumentácie príslušným správcom.
Kópia z katastrálnej mapy.
Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
	Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z.z.


Upozornenie: Drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietok.

