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Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby 
 
 
Mesto ( Obec ) .................................... 
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene  
 
 
 
I.  Navrhovateľ ( - ia )   
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby ) ......................................................................................................... 
Adresa ( sídlo právnickej osoby  ) .................................................................................................................................. 

II. Označenie (názov) stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
III. Údaje o novom spôsobe užívania stavby  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
IV. Zoznam a adresy účastníkov  konania / v prípade potreby uviesť na prílohe 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
 
 
  
..................................................................  V ..........................................dňa .............................. 
Meno a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 
( pečiatka a podpis ) 
Pri fyzických osobách podpisy všetkých navrhovateľov   
 

Súhlas navrhovateľa na vyžiadanie výpisu/výpisov z katastra nehnuteľností  
Ako žiadateľ (dotknutá osoba)  ......................................................................v predmetnom konaní v zmysle zákona 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) súhlasím, aby si 
príslušný stavebný úrad  v predmetnom konaní  vyžiadal výpis z listu vlastníctva v rozsahu potrebnom pre 
predmetné konanie a  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, názov obce, názov katastrálneho 
územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné a orientačné číslo stavby, číslo bytu, číslo 
listu vlastníctva, ktoré sú nevyhnutné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, čo potvrdzujem svojím 
vlastnoručným podpisom. 

 

V ..........................................dňa ..............................                          .................................................................. 
podpis žiadateľa / dotknutej osoby 

 
 
 
 

Správny  poplatok  podľa  položky  č. 62 písm. a)  prílohy  zákona č. 145/1995 Zb.  o správnych poplatkoch v znení 
neskorších  zmien a doplnkov  vo výške .................. € bol uhradený dňa ............................... číslo dokladu  

                                                                ...................................................        podpis a pečiatka MsÚ (OcÚ) 
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Prílohy : 

1. Dokumentácia  s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu  užívania jednotlivých priestorov stavby 
v dvoch vyhotoveniach 

2. Súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je jej vlastníkom  
3. Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, 

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce 
4. Kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, 

alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby ( pasport stavby ), ak sa iné doklady nezachovali 
 

Upozornenie :  

Pri podaní návrhu uhraďte správny poplatok  vo výške určenej podľa  pol. č. 62 písm. a)  prílohy zákona 
č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


