
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV  
A  UDŽIAVACÍCH PRÁC 

 
Pavel Halabrín 
primátor 
Mesto  Myjava  
Nám. M. R. Štefánika 560/4 
907 01   M y j a v a  

 
 
                                                                                              V Myjave, dňa ............................. 
Vec 
Ohlásenie stavebných úprav  (udržiavacích prác) 
Podľa § 55 písm c) , d) a podľa 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a  podľa § 5 vyhl. 
453/2000 Z. z.   
 
1. Stavebník /uviesť i spoluvlastníkov/ 

/Meno, priezvisko, presná adresa / ak je stavba v spoluvlastníctve uvedú sa všetci 
spoluvlastníci/ 

      ..........................................................................................................................................  
              
      .......................................................................................................................................... 
2. Stavba na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené:/ 

/miesto stavby, súpisné číslo a označenie  na pozemku parc. č. :  
..........................................................................................................................................    
...........................................................................................................................................                         

3. Druh , rozsah  a účel  ohlasovaných stavebných úprav  : 
.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

4.   Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavebných úprav: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................... 
5. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku : 

Výpis z katastra nehnuteľnosti – list vlastníctva č. .........................  zo dňa ..................... 
Ak úpravu uskutočňuje právnická  alebo fyzická osoba ako nájomca, písomnú dohodu 
s vlastníkom stavby. 
 

6. Práce budú uskutočnené /svojpomocne , dodávateľsky/  
........................................................................................................................................... 

       
      V prípade svojpomocne , uviesť meno oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborný   
      dozor  . 
 
 
 
                   

                                                           ............................................................. 
       Podpis stavebníka /stavebníkov/ 

U právnických osôb  odtlačok    pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby 

 
 



 
 
 
 
 
 

K ohláseniu sa pripojí 
- Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe 
- Jednoduchý technický popis stavebnej úpravy  alebo  udržiavacích prác príp . 

zjednodušenú dokumentáciu objasňujúce projektové riešenie 
- Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude 

uskutočňovať nájomca 
- 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 

- Rozhodnutia , stanoviská, vyjadrenia , súhlasy , posúdenia alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov / napr. vyjadrenie správcu bytového domu/ 

 
Podľa sadzobníka správnych poplatkov , V. časť – stavebná správa, položka 60a, písm. e) 
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyberá 
správny poplatok za : 
-ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce pre 
Fyzickú osobu...................................................................10 eur 
Právnickú osobu ...............................................................30 eur  
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