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Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 
 
 
Mesto ( Obec ) .................................... 
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene  
 
 
 
I.  Stavebník  (-ci )   
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby ) ......................................................................................................... 
Adresa ( sídlo právnickej osoby  ) .................................................................................................................................. 

Stavebné povolenie vydal: .............................................................. pod č.j. .................................., dňa .......................  

II. Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
III. Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
..................................................................  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. 60  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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Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením             str. 2  
 
 
Prílohy : 

1. Projektová  dokumentácia  v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje  
• Súhrnnú správu obsahujúcu údaje stanovené v § 9 ods. 1 písm. a/ a b/  vyhlášky  MŽP SR č.  453/2000 

v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie 
stavby, životné prostredie  alebo užívanie stavby 

• Situačný výkres, kde sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby 
• Stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny  
• Ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny 

2. Doklady o prerokovaní s orgánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté  
 

 
 

Upozornenie :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


