
 

   

        ...........................................................................................................  
                   (názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom) 

 

V ..................................... , dňa ............................... 

VEC :  Ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác)  
 

       V súlade s § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov Vám, ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 3a zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ohlasujeme 

uskutočnenie stavby podľa § 55, ods. 2 stavebného zákona.  

 

I.  Stavebník : ........................................................................................................................................... 
  (meno, priezvisko, resp. názov a adresa) 

II. Miesto stavby, druh a parcela č. pozemku podľa katastra nehnuteľností : 

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

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

III.  Druh a rozsah ohlasovanej stavby :  

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

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

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

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

V.  Jednoduchý technický opis uskutočňovanej stavby : 

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

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

VI. Stavbu bude vykonávať: 

      a/ svojpomocne (vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať stavebný dozor):                     

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

      b/ dodávateľsky:   
.......................................................................................................................................................... 

 pritom sa  

- nepoužijú susedné nehnuteľnosti 

- použijú sa susedné nehnuteľnosti 

  parc.č. ....................................,  vlastníci  ..................................................................................... 

 Ich vyjadrenie je (nie je) pripojené. 

 

VII. Termín realizácie :  ..........................................................................................................................  
 

 

 

 

        .................................................... 
           Podpis stavebníka (stavebníkov) 

        U právnických osôb pečiatka, meno,  

               priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby 

 

Prílohy: 

1. jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia 

stavby na pozemku a susednými pozemkami s polohou stavieb na nich (predkladá sa dvojmo); 

2. doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku; 

3. jednoduchý technický opis stavby; 

4. vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VI.; 

5. súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu IV. pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi; 

6. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy. 
 

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. so spracúvaním svojich osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa 

vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, 

ktoré sú povinné dodržať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z., a že spracované údaje budú archivované a likvidované 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 


