
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 R O Ž Ň A V A

Ohlásenie drobnej stavby
Podľa §§ 54,55 ods. 2 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov  (stavebný zákon) a podľa §  5 vyhlášky č. 453/2000 Z.  z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  Názov drobnej stavby

Názov drobnej 
stavby

Miesto drobnej 
stavby

Ulica, časť mesta, 
parc. číslo pozemku

Doterajší spôsob 
užívania 
pozemku / stavby

  Stavebník, ohlasovateľ
Meno a priezvisko 
(Obchodný názov)

Adresa 
(Sídlo)

tel.: +421 e – mail:

  V zastúpení
Meno a priezvisko 
(Obchodný názov)

Adresa 
(Sídlo)

tel.: +421 e – mail:

  Údaje o drobnej stavbe

Druh stavby
podľa § 139b 
stavebn. zákona

Stavba ku ktorej 
bude plniť 
doplnkovú funkciu

Účel stavby

Jednoduchý 
technický popis 
uskutočnenia 
stavby
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 Stavebný pozemok podľa katastra nehnuteľností

Parcelné číslo Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie Právo stavebníka 
k pozemku, resp. k stavbe

  Spôsob uskutočnenia drobnej stavby (uviesť zhotoviteľa)
Pri realizácii svojpomocou uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru

Meno a priezvisko 
(Obchodný názov)

Adresa (Sídlo)

Stavbyvedúci / 
stavebný dozor 

Číslo oprávnenia

V Rožňave dňa ..................

Podpis ohlasovateľa, resp. pečiatka a podpis

Prílohy:

1) List vlastníctva, doklad, ktorým sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnosti 
2) Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 

zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
3) Jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia 

stavby na pozemku, vrátane odstupov hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a 
stavebné riešenie stavby (na kópii z katastrálnej mapy) 

4) Jednoduchý technický opis stavby
5) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 

štátnej správy. 
6) Potvrdenie montážnej, stavebnej firmy, ktorá bude práce realizovať.
7) Doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného do pokladne mesta v súlade so zákonom 

o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa položky 60a (sadzobník 
správnych poplatkov uvedený v sekcii „Ako vybaviť“)
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