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Obec Turčiansky Ďur 
Obec Turčiansky Ďur 
Turčiansky Ďur 6 
038 43  Kláštor pod Znievom 
 
 
 
 miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení  
 správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené  

pokladňou obce vo výške .........................., zaplatený 
dňa: .................................. 

 podpis a pečiatka:............................................................ 
 

Vec: 

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
Stavebník:........................................................................................................................... 
 
II. Popis, vybavenie a účel navrhovanej stavby:............................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................... 
 
III. Popis, vybavenie a účel stavby, ku ktorej bude navrhovaná stavba plniť doplnkovú 
funkciu: 
IV. Miesto stavby: 
Obec: Ulica:.............................................................................................................................. 
 
Parcelné číslo pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená podľa evidencie 
nehnuteľnosti:............................................................................................................................. 
 
Katastrálne územie: Parc. č. pozemku:...................................................................................... 
 
Vedený ako:................................................................................................................................ 
 
Spôsob doterajšieho využitia:..................................................................................................... 
 
K pozemku má stavebník:........................................................................................................... 
 

vlastnícke právo 

iné právo (uviesť aké):.............................................................................................................. 
V. Spôsob uskutočňovania stavby: 

svojpomocou: 

dodávateľsky 
VI. Mená a adresy ďalších známych účastníkov konania:..................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
V Turčianskom Ďure dňa: .....................................                            
..................................................... 

 Podpis stavebníka (stavebníkov) 
 U právnických osôb pečiatka, meno, 
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 funkcia a podpis oprávnenej osoby 

Prílohy: 

list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy, vlastníci podľa listu vlastníctva – všetci spolu s 
podpismi 

súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby 

stanovisko orgánu štátnej ochrany pamiatok, ak sa jedná o kultúrnu pamiatku, vyjadrenia 
dotknutých orgánov štátnej správy k stavbe 

pri prácach svojpomocne – stavebný dozor 

jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra s vyznačením umiestnenia stavby 
na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a jednoduchá 
projektová dokumentácia stavby (popis stavby, pohľady, pôdorys a pod.) (predkladá sa dvojmo) 

vyjadrenia alebo rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy k stavbe 

ak sa jedná o prípojky k stavbám, priložiť kópiu stavebného povolenia, ak sa jedná o prípojku 
k novostavbe, kópiu záväzného stanoviska k stavbe 
Poznámka: 
Drobnú stavbu je možné vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce, mesta 
(starosta, primátor), že proti stavbe nemá námietky. 
 


