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Obecný úrad Hviezdoslavov 
Hviezdoslavov č.8 
930 41  HVIEZDOSLAVOV 

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 

Podľa § 68 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 11 Vyhlášky 453/2000 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, v znení neskorších predpisov 

 

Názov stavby 

názov stavby  
(uviesť podľa PD) 

 

 

Stavebník 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov) 

 

Adresa  
(Sídlo) 

 

tel.: +421 e – mail:  

 

Údaje o stavbe 

Druh 
stavby 

 

Členenie stavieb v §§ 43 a),43 b ), a 43 c) stavebného zákona 

Účel stavby  

 

Miesto 
stavby 

Ulica, par.č., časť obce  

Doterajší spôsob užívania 
pozemku / stavby  

 

Termíny 
stavby 

Predpokladaný termín začatia 
stavby  

Predpokladaný termín skončenia 
stavby  

 Doba trvania,  
resp. užívania stavby  

Pri stavbe na dobu určitú (dočasná stavba) 
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Stavba povolená 

Názov správneho orgánu  
(uvedený v hlavičke stavebného 
povolenia) 

 

pod číslom / ev.č.  Dňa:  Právoplatné dňa:  

 

Základné údaje o stavbe – rozsah zmeny stavby pred dokončením 

  
 

  
 

Údaje o stavbe, budúcej 
prevádzke a o jej vplyve na 
životné prostredie a 
o súvisiacich opatreniach 

 
 

 
Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Meno a priezvisko  

(Obchodný názov) 

 

Adresa  

(Sídlo) 

 

Kategória a rozsah podľa 

autorizačného osvedčenia 
 

tel.: +421      e – mail:  

 

Spôsob uskutočnenia zmeny stavby (uviesť zhotoviteľa) 
          Pri realizácii svojpomocou uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru 
Meno a priezvisko  

(Obchodný názov) 

 

Adresa  

(Sídlo) 

 

Stavbyvedúci / dozor  

Číslo oprávnenia  

tel.: +421      e – mail:  

 

Zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania 
Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam neuvádza 

Meno a priezvisko   (Obchodný názov) Adresa  (Sídlo) 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

v Hviezdoslavov Dňa
: 

                                   Podpis: 
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Prílohy:  

 

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál) 

- kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál) 

- splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní),  

- fotokópia právoplatného stavebného povolenia,  

- 2x projekt zmeny stavby vypracovaný oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná 

technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty 

inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana),  

- vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou 

svojpomocne (fotokópia osvedčenia),  

- osvedčenie projektanta,  

- výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby,  

- stanovisko k zmene projektu stavby útvarom hlavného architekta mesta,  

- správny poplatok RD 50,- eur  

- správny poplatok bytový dom 200,- eur (v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších 

predpisov)  

 

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti v aktuálnom čase všetky do úvahy prichádzajúce 

stanoviská, vyjadrenia, súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť primerane podľa povahy a 

rozsahu stavby. 


