
Strana č. 1   

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác 
 
 

                Mestskému úradu                                                                   
                v Starej Turej                                                                          V Starej Turej, dňa......................... 

 

 

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

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), §6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

v znení neskorších predpisov 

 
I. Stavebník:……………………………………………………………………..………………………………………… 

/meno, priezvisko, názov, adresa, telefón/ 

II. Stavba, na ktorej majú byť uskutočnené stavebné úpravy / udržiavacie práce:  /miesto stavby, súpisné  

      číslo/.  Stavba je / nie je kultúrnou pamiatkou. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
III. Rozsah a účel  stavebných úprav / udržiavacích prác a ich jednoduchý technický opis vypracovaný  

       odborne vzdelanou osobou podľa §45 ods. 6 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

1. Rozsah a účel ohlasovaných stavebných úprav / udržiavacích prác: 

………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jednoduchý popis navrhovaných stavebných úprav / udržiavacích prác: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
3. Vplyv navrhovaných stavebných úprav / udržiavacích prác na stavebné konštrukcie existujúcej stavby: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vyjadrenie stavebníka  

O poskytnutí údajov z tohoto ohlásenia podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a to tretím osobám nasledovne: 

- súhlasím - nesúhlasím  s poskytnutím informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. /nehodiace prečiarknite/. 

 

Čestne vyhlasujem(e), že všetky údaje uvedené v tomto ohlásení sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti a platným 

zákonom. 

Čestne vyhlasujem(e), že technický popis stavebných úprav bol vypracovaný odborne vzdelanou osobou podľa § 45 ods. 

6 písm. a), zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis stavebníka   

 

Upozornenie: 

Stavebné úpravy / udržiavacie práce možno začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že 

proti stavebným úpravám / udržiavacím prácam nemá námietky. 

 

Prílohy k ohláseniu stavebných úprav / udržiavacích prác podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z.: 
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1. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca, 

2. stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na 

stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území, 

3. doklad o uhradení správneho poplatku  

 

 

 


