Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Adresa a PSČ:
Telefón:

Fax:

E-mail:

OcÚ Môlča
Prostredná Môlča 61
974 01 Môlča
V …......................... dňa............................

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb. –
stavebný zákon v znení neskorších predpisov /určené v územnom rozhodnutí/
1. Druh a rozsah ohlasovanej stavby:
2. Miesto stavby, druh a parc. číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností
s uvedením práva stavebníka k pozemku:

3. Číslo a dátum vydania územného rozhodnutia, v ktorom stavebný úrad určil, že
predmetná stavba môže byť povolená ohlásením:
4. Spôsob uskutočnenia stavby:
dodávateľsky (uviesť zhotoviteľa)
svojpomocne (uviesť kvalifikovanú osobu)
predpokladaný termín dokončenia stavby:
5. Projektovú dokumentáciu spracoval:
6. Pri uskutočnení ohlásenej stavby:
nepoužijú sa susedné pozemky
použijú sa susedné pozemky parc. číslo
Vlastníci:

+ pripojiť vyjadrenie vlastníkov k použitiu pozemkov počas výstavby

pečiatka, podpis

K žiadosti sa prikladá:
 Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok
v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby (vydaný
katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia).
 Kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (vydané katastrálnym úradom alebo
úradne overená kópia).
 Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia
stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od
susedných stavieb vo dvoch vyhotoveniach.
 Projektová dokumentácia stavby 2 x spracovaná v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR
č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov
vyžadované podľa osobitných predpisov.
Vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou.

Prehlásenie odborného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby:
podpísaný
bytom
záväzne prehlasujem, že budem v súlade s § 46b/ stavebného zákona vykonávať
stavebný dozor na stavbe.

ktorú bude realizovať
a som si vedomý zodpovednosti za jej bezpečné a kvalitné uskutočnenie stavby podľa
schválenej dokumentácie.

........................................................
podpis a pečiatka odborného dozoru,
resp. kvalifikovanej osoby*

* kvalifikovaná osoba prikladá fotokópiu dokladu o vzdelaní.

Ako dotknutá osoba podľa §7 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov týmto dávam obci Môlča súhlas k spracovaniu osobných údajov za
účelom spracovania žiadosti.

