Žiadateľ..........................................................................................................................
Presná adresa................................................................................................................

Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84
044 43 Vajkovce


OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY (elektrickej prípojky)

Vec: 
Ohlásenie drobnej stavby (elektrickej prípojky) podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


Druh a rozsah ohlasovanej stavby.................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obec........................................v kat. území.......................parcela číslo........................
Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jednoduchý technický popis...........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne, dodávateľsky)
........................................................................................................................................


V..................................dňa.......................                               ...................................
	     podpis    
K ohláseniu drobnej stavby (elektrickej prípojky) sa priloží:

doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku
	2x jednoduchú dokumentáciu drobnej stavby (elektrickej prípojky) vypracovanú oprávnenou odborne spôsobilou osobou /dokumentácia musí obsahovať situačný výkres a jednoduchý technický opis stavby/
kópiu katastrálnej mapy
vyjadrenie vlastníka a prevádzkovateľa miestnych rozvodov elektriny k pripojeniu elektrickej prípojky, stanovenie podmienok  pre pripojenie – miesto pripojenia a podmienky pre pripojenie
vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, v prípade, že tieto budú výstavbou dotknuté
súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorý nie je výlučným vlastníkom /Súhlas musí byť deklarovaný jednoznačne. Vo vyjadrení, v ktorom vlastník deklaruje súhlas musí byť jasne identifikovaný vlastník, t. j. musí byť uvedené meno, priezvisko, adresa vlastníka a nehnuteľnosť , ktorej je spoluvlastníkom s uvedením čísla listu vlastníctva. V samotnom vyjadrení jednoznačný súhlas vlastníka k uskutočneniu drobnej stavby v prospech toho, kto ohlasuje drobnú stavbu, ktorého je potrebné uviesť zhodne s uvedením v ohlásení. Ďalej je potrebné vo vyjadrení uviesť presne nehnuteľnosť , ku ktorej deklaruje vlastník súhlas, podpis vlastníka overený u notára alebo na matrike./
správny poplatok v hodnote      € /uhradiť do pokladne Obecného úradu a doklad priložiť k žiadosti/
podľa kategórie komunikácie, ktorú prípojka bude križovať, resp. s ktorou bude v súbehu:
	vyjadrenie / povolenie Obce Vajkovce pre zvláštne užívanie MK a verejného priestranstva /rozkopávka, pretláčanie/  a ku jej kríženiu, resp. súbehu
	vyjadrenie / povolenie ObÚ CD a PK ku kríženiu, súbehu a zvláštnemu užívaniu štátnej cesty III. Triedy

	vyjadrenie k existencii podzemných a nadzemných vedení inž. sietí od ich správcov a stanovenie podmienok ku ich kríženiu:

	SPP a. s., 
	VSE a. s., 
	VVS a. s., 

Slovak Telecom a. s., 



	stavebný materiál je možné skladovať len na pozemku stavebníka – v prípade, ak zaberie verejné priestranstvo (umiestnenie stavebného zariadenia, skládky odpadu, materiálu) ste povinný nahlásiť Obecnému úradu dobu umiestnenia a rozlohu zabratého priestranstva v m2, za účelom vyrúbenia miestneho poplatku podľa VZN č. 6/2004 obce Vajkovce v súlade so zákonom NR SR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý uhradí do pokladne Obecného úradu





Drobnú stavbu / stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky

