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OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

 
 
 
Mesto ( Obec ) .................................... 
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene  

 
 
 

1. Stavebník : 
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby ) ......................................................................................................... 
Adresa ( sídlo právnickej osoby  ) .................................................................................................................................. 

2.  Označenie stavby, na ktorej sa majú stavebné úpravy – udržiavacie práce uskutočniť: 
• miesto stavby: ........................................................................ na pozemku parc. č. KN: ........................................ 
• byt č. ................................,      správca bytového domu :    ..................................................................................... 
• stavba je - nie je kultúrnou pamiatkou 
 
3.  Rozsah, účel a jednoduchý technický opis ohlasovaných stavebných úprav – udržiavacích prác: 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
4.  Pri uskutočnení stavebných úprav – udržiavacích prác 
• nebudú použité susedné pozemky 
• budú použité susedné pozemky parc. č. KN ............................................................... 

ktorých vlastníkmi  sú : ................................................................................................. 
(pripojiť vyjadrenie vlastníkov) 

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

Súhlas stavebníka 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. 60a písm. e)  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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Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác                      str. 2  
 
 
 
Prílohy : 

1. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby (bytu) 
2. Písomná dohoda s vlastníkom  stavby, ak stavebné úpravy alebo práce bude uskutočňovať nájomca 
3. V prípade stavebných úprav bytu vyjadrenie:  Spoločenstva vlastníkov bytov 
      Stavebného bytového družstva 
      iného správcu bytového domu 
4. Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, Lazovná 8, ak sa majú práce   uskutočňovať 

na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta 
Zvolen alebo v jej ochrannom pásme 

5. Výkresy stavebného riešenia stavebných úprav (v prípade stavebných úprav bytu statický posudok, 
spracovaný oprávneným projektantom v odbore statika stavieb) v dvoch vyhotoveniach 
 

 
 
 

Upozornenie :  

Pri podaní ohlásenia uhraďte správny poplatok  vo výške určenej podľa  pol. č. 60a písm. e)  prílohy zákona 
č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch.  

 

Upozornenie : 
 
Ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce môže stavebník začať a vykonávať až po doručení 
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok (§ 57 ods. 2 stavebného 
zákona). 
 
 


