
Žiadateľ (stavebník):  
 
....................................................................................................................................................... 
 

Obec Hradisko 
059 71  Hradisko 39 

 
 
Vec: Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác podľa § 57 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z. z.  
 
I. Stavebník: ........................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, bydlisko) 
II.  Miesto stavby: ........................................(obec), ........................................ (okres)  

 
III.  Druh a parcelné číslo pozemku: ............................................................... 

 
IV.  Kataster nehnuteľností: ............................................................................. 

 
V. Druh a rozsah ohlasovanej stavby (stavebnej úpravy, udržiavacích prác):  

 
a) *Drobná stavba o výmere zastavanej plochy ....... m2  ............................................... 

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

...........................................................................................................................................  
(jednoduchý technický opis) – stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre 
stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu   na 
individuálnu rekreáciu a pod.) a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to : 

• prízemná stavba, pokiaľ jej zastavaná plocha neprevyšuje 25 m2 a výška 5 m (kôlne, práčovne, 
letné kuchyne, prístrešky, stavby pre chov drobného zvieratstva, poľnohospodárske drobné 
stavby, vrátnice, šatne, umyvárne, sauny a pod.), 

• podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (pivnice, žumpy 
a pod.), 

• oplotenie, 
• prípojky stavieb na verejné rozvodné siete. 

 
b) *Stavebné úpravy 

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

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

........................................................................................................................................... 
(druh, rozsah a jednoduchý technický opis) – práce, ktorými sa podstatne nemení vzhľad 
stavby (fasáda, tvar strechy a pod.), nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby (nosné steny, 
stropy, krov, základy), nemení sa spôsob užívania stavby. 
 

c) *Udržiavacie práce 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
(druh, rozsah a jednoduchý technický opis) – také udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť 
stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie napr. výmena 

 

 

 



krytiny, oprava a výmena vonkajších a vnútorných omietok, búracie práce netýkajúce sa 
statických konštrukcií a pod.). 
 

IV.  Účel ohlasovanej stavby ................................................................................................... 
(napr. pre výrobu, skladovanie, chov a pod.)  
 

V. Stavbu budem vykonávať: 
 
* svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať:  
 
......................................................................................................................................... . 

 
 * dodávateľsky, dodávateľom: ....................................................................................... . 
 
VI.  Na uskutočnenie stavby sa použijú/nepoužijú* susedné nehnuteľnosti : 
 

P. č. Č. 
nehnuteľnosti 

Katastrálne územie Vlastníci (meno priezvisko, bydlisko) 

    
    
    
    

 
Vyjadrenie vlastníkov: 
 
 
 
 
 
 
 

*označiť príslušné políčko 
 
 
 

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú: 
1. List vlastníctva ( nie starší ako 3 mesiace) 
2. Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením umiestnenia drobnej stavby s vyznačením odstupových 

vzdialeností od susedných pozemkov a stavieb 
3. Náčrt pôdorysu stavby alebo úpravy s hlavnými rozmermi stavby alebo úpravy 
4. Jednoduchý technický opis stavby – stavebných úprav s popisom použitých materiálov 
 

 
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
 
V Hradisku, dňa .................................... 
 
 
         ............................. 

podpis stavebníka 

 

 


