
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
A UDŽIAVACÍCH PRÁC

                           Obecný úrad Cestice
                   Cestice 89

  V Cesticiach, .dňa ................................                                                  044 71 Cestice

Vec:
Ohlásenie stavebných úprav a     udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o   
územnom plánovaní a stavebnom  poriadku - stavebný zákon, v     znení neskorších   
predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

1. Stavebník:

Meno a priezvisko : ................................................................................................................

Adresa :                   ................................................................................................................

Názov a sídlo spoločnosti (v prípade právnickej 

osoby) : ...................................................................................................................................

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

2. Označenie stavby, na ktorej sa majú stavebné úpravy – udržiavacie práce 
uskutočniť:
Miesto stavby :............................................................ na pozemku parc.č. ...........................

Byt č. ..................................................., správca bytového domu : ........................................

3. Rozsah, účel a  jednoduchý technický opis ohlasovaných stavebných úprav – 
udržiavacích prác:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4. Pri uskutočnení stavebných úprav – udržiavacích prác :
- nebudú použité susedné pozemky
- použijú  sa  susedné  pozemky

parc.č. .................................................................................
ktorých vlastníkmi sú : .....................................................................................................

Plánovaný termín realizácie stavebných úprav: ......................................................................

....................................................................
      podpis stavebníka , pri PO pečiatka, 

       meno a priezvisko



Prílohy : 

• Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (bytu), ak je stavba
(byt)  v spoluvlastníctve,  aj  súhlas  ostatných  spoluvlastníkov  s  uskutočnením
stavebných úprav – udržiavacích prác.

• Písomná  dohoda  s majiteľom  stavby,  aj  úpravy  alebo  práce  bude  uskutočňovať
nájomca.

• Jednoduchý  technický  opis  stavby,  alebo  výkresy  riešenia  stavby  vo  dvoch
vyhotoveniach.

• Rozhodnutia,  stanoviská,  vyjadrenia,  súhlasy,  posúdenia  alebo  iné  opatrenia
dotknutých orgánov , vyžadované podľa osobitných predpisov. 

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

• Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Poznámka:
Ohlasované stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné začať a vykonávať až po doručení

písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky..
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