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                                                                                                                V.......................................dňa.......................... 
 

 

Spoločný obecný úrad 

Mesto Senica 

Štefánikova 1408/56 

90501 Senica 
 

 

Vec 

Ohlásenie drobnej stavby  podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 

vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
 

1. Stavebník ( meno, priezvisko, resp. názov, IČO a adresa )............................................................. 

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

2.  Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností .................................... 

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

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

3. Druh a rozsah ohlasovanej stavby ............................................................................................ 

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

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

4. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu .................. 

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

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

5.   Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby ......................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................. 
6.   Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku ( výpis z katastra nehnuteľnosti, 

pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby ) ................... 

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

................................................................................................................................................. 
7. Spôsob uskutočnenia stavby : 
      – dodávateľsky ( uviesť zhotoviteľa ) ....................................................................................... 

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

       –svojpomocne – ( uviesť kvalifikovanú osobu ) ......................................................................... 

      ........................................................................................................................................... 
8. Pri uskutočňovaní stavby : 

– nepoužijú sa susedné pozemky  

– použijú sa susedné pozemky parc. č. .................................................................................... 

– vlastníci .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
       ich vyjadrenie je – nie je  pripojené 
  

 

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

Podpis stavebníka  

 U právnických osôb odtlačok pečiatky, 

( meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)  
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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 50/1976 Zb., za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba 

platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú 

uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. 

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti 

spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán 

ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 

12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, 

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 

 

 

 

Prílohy :  

1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti. 

2. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi. 

3. Jednoduchý situačný náčrt podľa katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na 

pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich  (predkladá sa dvojmo) 

4. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

5. Jednoduchý technický opis stavby. 

6. Záväzné stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov . 

7. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností. 

 

 

Poznámka :  

Drobnú stavbu je možné začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe 

nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa 

doručenia oznámenia obce stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. 

mailto:gdpr@senica.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
https://gdpr.somi.sk/index.php?id=80

