
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky 
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

 

 

 

Obec Hurbanova Ves 

903 01 Hurbanova Ves 48 

 

 

 

I. Stavebník: 

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

 

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

(meno, priezvisko, resp. názov a adresa) 

II: Prípojka, ktorá sa ohlasuje: 

 

  Elektrina    Plyn    Voda    Kanalizácia 

 

Prípojka bude vedená po pozemkoch parc. č.: ………………………………………………………….. 

 

Pozemky vo vlastníctve stavebníka – parc. č.: ………………………………………………………….. 

Pozemky iných vlastníkov: 

Meno a priezvisko Adresa Parc. č. 

   

   

   

 

III. Názov a adresa zhotoviteľa stavby (ak sa stavba bude uskutočňovať dodávateľsky)  

 

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

 

IV. Doplňujúce údaje: 

 

Dôjde k rozkopaniu cesty, chodníka alebo verejného priestranstva?   Áno   Nie 

Dôjde k výrubu stromov alebo kríkov?       Áno   Nie 

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 

 

 

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

podpis stavebníka ( stavebníkov) 

 

 

Upozornenie: 

Stavbu prípojky je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že 

proti nej nemá námietky. 

Ak dôjde k rozkopaniu cesty, chodníka alebo verejného priestranstva je stavebník povinný 

pred začiatkom prác požiadať o povolenie rozkopávky. 



Prílohy: 
 

1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, alebo iné 

právo k stavbe) pre všetky dotknuté pozemky – originál. 

2. Kópia z katastrálnej mapy – originál. 

3. 2x projektová dokumentácia, ktorá obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane 

odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby + 

jednoduchý technický opis stavby. 

4. Vyjadrenia správcov príslušných sietí, na ktoré sa stavebník pripája. 

5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých    

orgánov štátnej správy. 

6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (ak ide 

o stavbu uskutočňovanú svojpomocou). 

7. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, na 

ktorej sa navrhuje umiestniť drobná stavba.  

8. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná 

nehnuteľnosť). 

 

Poučenie: 

 

Správny poplatok je v zmysle položky 60 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších zmien: 

 
Položka 60  

d) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 

individuálnu rekreáciu 

- garáž s jedným alebo dvoma miestami 
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 

- na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, jazierka a pod.) 

- spevnené plochy a parkoviská 
- stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (letné kuchyne, bazény, sklady a pod.) 

 

30,00 € 

30,00 € 

30,00 € 

30,00 € 

30,00 € 

e) Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

- garáž s jedným alebo dvoma miestami 

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 

- na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, jazierka a pod.) 

- spevnené plochy a parkoviská 
- stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (prístrešky, sklady a pod.) 

 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 
50,00 € 

 

Správny poplatok treba uhradiť pri podaní návrhu na určenie súpisného čísla stavbe v hotovosti 

do pokladne Obecného úradu v Hurbanovej Vsi alebo prevodom na účet obce 

č. 4110125718/3100. 

 



Prehlásenie 
 

 

 

Podpísaný (meno a adresa): 1)............................................................................................................ 

 

    2)............................................................................................................ 

 

    3)............................................................................................................ 

 

 

p r e h l a s u j e m (e) , 

 

že nemám (e) námietky proti stavbe prípojky ak budú dodržané tieto podmienky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 

 

 

 

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

 

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

 

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

podpis (y) 


