Obec Háj – Obecný úrad Háj
Háj č.176
039 01 Turč. Teplice
Vec: Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačnej prípojky
I. Stavebník

(uvedie sa meno, presná adresa fyzickej osoby, ktorá chce drobnú stavbu uskutočniť, alebo názov a presná
adresa právnickej osoby, ktorá chce drobnú stavbu postaviť, ak je nehnuteľnosť alebo stavebný pozemok v
spoluvlastníctve, musia sa uviesť všetci spoluvlastníci)

II. Miesto stavby (obec), druh a parcelné číslo pozemku podľa evidencie nehnuteľností, KÚ

III. Druh a rozsah stavby, ktorá sa ohlasuje
Zriadenie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu súpisné číslo :
IV. Jednoduchý technický popis uskutočnenej stavby ______________________________

V. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo, alebo iné právo k pozemku (výpis z Listu
vlastníctva evidencie nehnuteľnosti) _____________________________________________
VI. Stavbu budem vykonávať (svojpomocne, alebo dodávateľsky) a k jej vykonaniu sa :
- nemajú použiť susedné nehnuteľností
- majú použiť susedné nehnuteľnosti parcelných. čísel: ....................................................
ktorých vlastníkmi sú: .......................................................................................................
ich vyjadrenie je - nie je priložené v prílohe.

Podpis stavebníka (stavebníkov)
u právnickej osoby pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Prílohy:
- kópia výpisu z listu vlastníctva evidencie nehnuteľností a kópia z katastrálnej mapy
- jednoduchý situačný nákres prípojky (zakresliť v katastrálnej mape), ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na
pozemku podľa katastrálnej mapy a bodu napojenia vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných
stavieb (na svojom pozemku, max. 50 cm od hranice pozemku)
- vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stav. technik min. 3 roky prax), že bude zabezpečovať vedenie a uskutočňovanie
drobnej stavby, ak sa táto realizuje svojpomocne
- správny poplatok 10 Eur – fyzické osoby, 30 Eur – právnické osoby (zaplatiť v pokladni OcÚ)
Upozornenie pre stavebníka : Drobnú stavbu možno vykonávať až po doručení písomného oznámenia Obce Háj, že proti
uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

PREHLÁSENIE
Podpísaný (meno a priezvisko) :
....................................................................................................................................................
bytom..........................................................................................................................................
týmto prehlasujem, že budem vykonávať odborný dozor pri uskutočňovaní drobnej stavby zriadenia kanalizačnej prípojky k rodinnému domu súpisné číslo ................,
ktorú bude realizovať stavebník (meno a priezvisko) :
...................................................................................................................................................
svojpomocne.
Som oboznámený s funkciou plnenia a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
pri zabezpečovaní výkonu činnosti stavebného dozoru.

Podpis, pečiatka

V Háji, dňa...................... 2020

