Mesto Gbely Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely
_________________________________________________________________________
Správny poplatok zapl. v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z.
položka č. ................ bod ...............
vo výške: .......................................
dňa: ......................................................
príjmový doklad č.: ........................
podpis: ..........................................

Ohlásenie drobnej stavby - stavebnej úpravy
podľa § 55 a § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel
a doplnkov

Stavebník: .....................................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................
Ak ide o fyzickú osobu:

mám elektronickú schránku ( na www.slovensko.sk ) aktívnu na
doručovanie a požadujem doručiť všetky oznámenia
a rozhodnutia do tejto schránky
áno ---- nie

Miesto stavby (ulica,súp.číslo):......................................................... parc.číslo: .........................
Druh ohlasovanej stavby (názov) alebo stavebnej úpravy: ....................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
táto ohlasovaná stavba tvorí doplnkovú funkciu k stavbe : ulica ..........................................
číslo domu ................................ Gbely.
Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby alebo stavebnej úpravy:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo k pozemku (List vlastníctva, pokiaľ je pozemok v
spoluvlastníctve, súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby) LV č.: ......................
Stavbu budem vykonávať (svojpomocne, dodávateľsky ) .............................................................
Pri svojpomocne vykonávaných prácach bude stavebný dozor zabezpečovať: ........................
...........................................................................................................................................................

Pri výstavbe sa

použijú - nepoužijú

susedné nehnuteľnosti parc. č. ........................

vlastníci ..............................................................................................................................................
Ich vyjadrenie je (nie je ) pripojené.
V .................................. dňa .........................
..............................................
podpis žiadateľa
Povinné prílohy:
1. 2 x jednoduchá projektová dokumentácia vrátane situácie umiestnenia stavby
2. Aktuálne a právne použiteľné doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva ( list vlastníctva) alebo
iné práva k pozemkom a stavbám (alebo bytom), ktoré stavebníka oprávňujú stavbu uskutočniť (kópia –
originál k nahliadnutiu).
3. Kópia katastrálnej mapy ( vydá Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor)
4. Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku - nehnuteľnosti, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
5. Stavebný dozor – vyhlásenie – doložiť pri všetkých svojpomocne uskutočňovaných stavbách a prácach
6. Ostatné doklady podľa druhu ohlasovanej drobnej stavby – určí stavebný úrad

7. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. je splatný v deň podania ohlásenia, zaplatením
v pokladni mesta.

