
  
  

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV/UDRŽIAVACÍCH 
PRÁC 

Vec: 
Ohlásenie drobných stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 stavebného zákona č. 
0/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 vyhlášky 453/2000 Z.z. 5 

Stavebník: meno, priezvisko a titul .............................................................................................. 

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

nar.: ...................... manžel(ka) ...............................nar.: .............................................................. 

Adresa: ...............................................................................tel. číslo: .......................................... 

Stavba: na ktorej majú byť úpravy/udržiavacie práce uskutočnené ...................................... 

. ...................................................................... je/nie je kultúrnou pamiatkou ............................., Je 
potrebné uviesť, či sa stavba nachádza v oblasti, ktorá je vyhlásená ako pamiatková rezervácia 
a pod. ( V prípade ak je stavba pamiatkovo chránený objekt, alebo sa stavba nachádza 
v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Čičmany je potrebné k žiadosti pripojiť stanovisko 
KPÚ Žilina – stanovisko sa vyžaduje aj pri stavebných úpravách/udržiavacích prácach oplotenia) 

Miesto stavby/obec, č.p. .................. 

Parc. číslo pozemku : ....................... katastrálne územie ........................................................ 

Predpokladaný termín začatia .................................. a ukončenia stavby ............................. 

Rozsah a účel úprav prác , jednoduchý technický opis stavebných úprav/udržiavacích prác, 
ktoré sa ohlasujú, použitý materiál (oprava strechy, výmena strešnej krytiny, oplotenie – 
jednoduchý technický nákres s okótovaním , s vyznačením, že sa nemení pôvodná strecha, 
výška strechy s uvedením, že sa nerealizuje vikier, pri oplotení uviesť či sa realizujú udržiavacie 
práce bez zmeny pôvodného oplotenia, a pod.) 

. 

. 

. 

. 

. 

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

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

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

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

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

Stavba sa bude vykonávať: svojpomocne 
dodávateľsky 

pri stavbe budú použité susedné nehnuteľnosti: 

                               OBEC ČIČMANY 
Čičmany 166, 013 15 Čičmany,  IČO: 00321206,  DIČ: 2020637036,  bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: SK67 0200 0000 0000 2572 3432,  číslo tel. 041/549 21 23,  0910 310 503,  www.obeccicmany.sk, 

obec@obeccicmany.info 
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par. č. ................................... vlastník ..................................................................................... 

par. č. ................................... vlastník ..................................................................................... 

V ........................................dňa ................................... 

. ............................................... 
Podpis stavebníka 

resp. meno, funkcia, pečiatka, 
podpis osoby oprávnenej zastupovať 

právnickú osobu 

Prílohy: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Doklad o vlastníctve (LV) 

Snímka z katastrálnej mapy 

Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby/nehnuteľnosti 

Písomná dohoda s vlastníkom stavby/nehnuteľnosti, ak stavebné úpravy/udržiavacie práce bude realizovať 

nájomca 
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. 

. 
Jednoduchý technický nákres 

Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina ak sa stavebné práce/udržiavacie práce realizujú na stavbe, 
ktorá je pamiatkovo chráneným objektom , alebo sa stavba nachádza v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry 
Čičmany 


