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Ohlásenie* drobnej stavby v zmysle §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon). 

ŽIADOSŤ 

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka 

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

adresa trvalého pobytu (sídlo): ………………………………………………………………………………………… 

korešpondenčná adr.: …………………………………………………………………………………………….......... 

meno poverenej osoby: ………………………………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………….......... 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………......... 

Splnomocnená organizácia / osoba 

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

adresa trvalého pobytu (sídlo): ………………………………………………………………………………………… 

korešpondenčná adr.: …………………………………………………………………………………………….......... 

meno poverenej osoby: ………………………………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………….......... 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………......... 

a) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe 

dobu jej trvania 

druh stavby: ……………………………………………………………………………………………………………… 

účel stavby: ………………………………………………………………………………………………………………. 

miesto stavby: …………………………………………………………………………………………………………… 

predpokladaný termín dokončenia stavby: …………………………………………………………………………… 

doba trvania stavby:                     trvalá      /     dočasná 

b) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných 

práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných 

stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko 
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Miesto stavby 

ulica, obec: …………………………………………………………………………………………………………........ 

parcelné číslo:......................č. listu vlastníctva.........................druh vlastníckeho práva:................................. 

meno a priezvisko:....…………………………………………………………………………………………….......... 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………………...... 

parcelné číslo:......................č. listu vlastníctva.........................druh vlastníckeho práva:............................... 

meno a priezvisko:....……………………………………………………………………………………………......... 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………………..... 

Spôsob uskutočnenia stavby (V prípade uskutočnenia svojpomocne vyplniť údaje o odbornom vedení stavby 

– stavebný dozor) 

svojpomocne □    dodávateľsky □ 

Pod odborným vedením (stavebný dozor) 

meno (názov): ………………………………………………………………………………………………………......... 

adresa (sídlo): ………………………………………………………………………………………………………........ 

korešpondenčná adr.: .......................................…………………………………………………………………........ 

Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní 

Áno□ Nie □ 

Zhotoviteľ stavby 

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

adresa trvalého pobytu (sídlo): ………………………………………………………………………………………… 

korešpondenčná adr.: …………………………………………………………………………………………….......... 

meno poverenej osoby: ………………………………………………………………………………………………… 

tel.: …………………………………………………………………………………………………………………........... 

e-mail: ........…………………………………………………………………………………………………………......... 

Využitie susedných nehnuteľností pri uskutočňovaní stavby 

áno □    nie □ 

parcelné číslo:……………… 

parcelné číslo:……………… 

parcelné číslo:……………… 

parcelné číslo:……………… 

parcelné číslo:……………… 
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PREHLÁSENIE 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

Podpisom tejto žiadosti súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov. 

V ……………………………………… dňa …………………… 

…………………………………………………………………….………………… 

meno a podpis vlastníka stavby (odtlačok pečiatky) (štatutárneho zástupcu) 

PRÍLOHY 

• Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku *** 

• Jednoduchý situačný výkres v  dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia 

stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od  susedných 

stavieb a stavebné riešenie stavby 

• Jednoduchý technický opis stavby (textový opis zhotovenia stavby) 

• Pri stavbách uskutočňovaných svojpomocne - vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 

zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby / stavebný dozor 

• V prípade použitia susedných nehnuteľností, písomné vyjadrenie vlastníka týchto nehnuteľností 

k ohlasovanej stavbe 

• Doklad o úhrade správneho poplatku** 

*Ohlásenie sa podáva písomne. 

**Pri podávaní žiadosti je potrebné zaplatiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba kolkom nie je možná. 

*** List vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy - Uvedené podklady v súlad so Zákonom 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) v znení neskorších predpisov, vyžiada za 
žiadateľa orgán verejnej moci (OVM). V tejto súvislosti je oprávnený požadovať od žiadateľa údaje potrebné pre 
získanie uvedených dokladov, ktorými sú predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia 
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo súpisné číslo stavby, 
prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. 


