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Vec: 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (bytu) v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje 

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

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

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

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

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

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

splnomocnená organizácia/osoba 

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

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

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

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

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

 

údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť/parcelné číslo 

pozemku, na ktorej je stavba postavená 

názov stavby: ........................................................................................................................ 

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

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

 

rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis 

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

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

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

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

d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta 

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

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

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 
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meno poverenej osoby: ..................................................................................tel. .................. 

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

e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou 

 dodávateľsky: 

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

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

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

meno poverenej osoby: .................................................................................tel.: .................. 

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

 svojpomocne, pod odborným vedením: 

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

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

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

 bude určený vo výberovom konaní 

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú 

a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom bytu alebo že má k bytu iné právo, 

ktoré ho oprávňuje zrealizovať v byte stavebnú úpravu, *

b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou 

v dvoch vyhotoveniach – statika; technickú správu (časť statiky) doplniť o vyjadrenie, že 

predmetná stavebná úprava neohrozí stabilitu a tuhosť celého bytového domu vzhľadom 

na všetky už zrealizované stavebné úpravy v celom bytovom dome a vzhľadom na 

stavebné úpravy v schvaľovacom procese, 

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce, 

f) ak ide o stavebnú úpravu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru 

alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania 

stavebných prác. 

Ďalšie prílohy: 

1. doklad o zaplatení správneho poplatku 

2. splnomocnenie na zastupovanie v stavebnom konaní (ak žiadosť podáva stavebník 

prostredníctvom svojho zástupcu) 

3. zápis z hlasovania zo schôdze vlastníkov bytových a nebytových priestorov o stavebnej 

úprave s jej presným popisom v súlade s § 14 ods. (2) alebo § 14 ods. (6) zákona č. 
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182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (spolu s podpismi 

vlastníkov, podpismi overovateľov a záverom, že hlasovanie prebehlo a bolo schválené 

v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. – overená kópia) 

4. fotokópia právoplatného územného rozhodnutia 

5. fotokópia právoplatného stavebného povolenia 

6. iné (uviesť): 

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

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

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

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

Poznámka: 

Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie 

doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predložených dokladov 

môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného 

oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej 

dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky. 

VYHLÁSENIE:  

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

 

v ......................................... dňa ...............                              ..................................................... 

 meno a podpis vlastníka stavby 

 (štatutárneho zástupcu) 

 (odtlačok pečiatky) 

 

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. 

 

Žiadosť o stavebné povolenie 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. 
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Doklad o zaplatení správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti. 

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a 

na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

a) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

2. bytových domov 100 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí 

neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených 

osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, 

divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné 

inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je 

oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

* 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. 


