
 

 

 

 

Žiadateľ (investor): .…...…………………………...…………………………………………………………………… 

adresa (sídlo): …………………………………………………………………………………………………………… 

dátum narodenia: …………….……… IČO: ………….………… štatutárny zástupca ………….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vec:   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  
 

 

I.    STAVEBNÍK (-CI) 

       Priezvisko, meno, titul, (názov) ………………………………………………………………………………........ 

       Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo) ……………………………………………………………………..……… 

 

II.  ÚDAJE O STAVBE, KTOREJ SA ZMENA TÝKA 

       Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka ……………………………………………….…………….……... 

       ……………………………………………………………………………………………………………….……... 

       Obec ..………………………………………................................................................................................ ........ 

       Parcelné čísla pozemkov, na ktorých je stavba uskutočňovaná (podľa katastra nehnuteľností) ............................. 

       …………………………………………………………………………………..................................................... 

       Označenie ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva) ……. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

       Stavebné povolenie na stavbu (pôvodné), bolo vydané (uvedie sa ktorým orgánom) ……………..……………... 

       ……………………………………………………………………… v ……….………………………………….. 

       dňa ……………………………… pod č. ……………………………………………………………………….... 

        

       K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k existujúcej stavbe má stavebník 

       - vlastnícke právo 

       - iné právo (uviesť aké) 

 

III. OPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN A ICH POROVNANIE SO STAVEBNÝM POVOLENÍM 

       A OVERENOU DOKUMENTÁCIOU: 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

IV.  DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  
      Okresný úrad Čadca 

       Odbor cestnej dopravy  

       a pozemných komunikácií 

       Palárikova 91 

       022 01  Čadca 

 

 



 

 

 

 

V.   ZOZNAM ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, (fyzických a právnických osôb), ktorí sú  

       stavebníkovi známi, ktorých právom chránených záujmov, alebo povinností, sa zmena dotýka (mená, 

       názvy, adresy): 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

VI.  ÚDAJE O DOKUMENTÁCII 

        Dokumentáciu zmeny stavby vypracoval: …………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ÚDAJE, PODSTATNÉ PRE ROZHODNUTIE STAVEBNÉHO ÚRADU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ svojim podpisom dáva súhlas na poskytnutie a použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely správneho konania vedeného v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 

 

 

 

 

V ………………….. dňa ………………       ............................................................................................ 

                Meno, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis osoby 

                                                     oprávnenej zastupovať právnickú osobu 

                                                                                                       Pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadateľov 

 

 

Požadované prílohy: Dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach 

a) situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné, alebo výškové usporiadanie stavby, 

   b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny, 

   c) technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby, 

   d) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny  

     dotýka, ak sa také rokovania viedli 

 

 

Poznámka: 

- po predchádzajúcom prerokovaní stavebníka so stavebným úradom, možno zmeny stavby vyznačiť priamo  

   v pôvodnej overenej dokumentácii stavby, ak je to technicky možné a ak to nie je na úkor jej prehľadnosti. 

   Zmeny sa vyznačia v dokumentácii stavby, uloženej na stavebnom úrade, prípadne obecnom úrade, v územ-  

   nom obvode ktorého sa stavba uskutočňuje a v dokumentácii, ktorú uchováva stavebník (vlastník) stavby,  

- so zmenou stavby môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zmena stavby  

   povolila. 

 

 

 

 

 

                                              


