
Obecný úrad v Bernolákove 
Hlavná č. 111 
900 27  Bernolákovo            
 

 
    
 

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác 
 
Vec: Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní  a   stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších 
predpisov,  § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. z 11. 12. 2000, s účinnosťou od 1. 
januára 2001, ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona. 

 
 
 
I.  Stavebník/žiadateľ (alebo jeho splnomocnený zástupca): 

meno (názov firmy): ..................................................................................................................... 

adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: ....................... 

korešpondenčná adresa:................................................................................................................ 

kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................ 

 
II. Údaje o stavbe, na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť 
 

Názov a druh (účel) stavby: ............................................................................................... 
 
Miesto (adresa) stavby: ...................................................................................................... 
 

parcelné číslo: .........................katastrálne územie: ................................................ 
 
súpisné číslo ............................... 

 
Stavba je* / nie je* kultúrnou pamiatkou. 
 

 
III. Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis 
  
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................                          



  
PRÍLOHY podľa stavebného zákona a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona: 

1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k  stavbe (list vlastníctva – 
informatívny, nájomná zmluva a pod.),  

2. Jednoduchý situačný výkres pôvodného a navrhovaného stavu v dvoch vyhotoveniach, 
ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby a  riešenie stavebných úprav – 
udržiavacích prác 

3. Súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ 
spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce 
uskutočniť) je ½ alebo menší,  

4. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce 
bude uskutočňovať nájomca, 

5. Splnomocnenie v prípade zastupovania.   
6. Doklad o zaplatení správneho poplatku pre 

  
- právnickú osobu ..... 30 eur  
- fyzickú osobu ..... 10 eur 

 
 
 
 
V............................. dňa ................... 
 
 
 
                                                                                             ................................................... 
                                                                                                 vlastnoručný podpis 

 
 
 

 
Upozornenie: Podľa ustanovení stavebného zákona:  
 
Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe  
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57  
ods. 2). 
 
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie 
práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 
 
 
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto 
žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov. 
 
Súhlasím – nesúhlasím a) so sprístupňovaním informácií v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona   
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií), v platnom znení, tretím osobám, z administratívneho 
spisu vedeného na stavebnom  úrade vo veci navrhovaného konania.  
 

a)  nehodiace sa škrtnite 


