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Obec ............................. 

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

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

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 

Podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a podľa § 11 vyhlášky 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona.  

 

 Názov stavby 

názov stavby  
(podľa stavebného 
povolenia) 

 

 

Žiadateľ, 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, časť mesta, parcelné 
číslo pozemku na ktorom je 
stavba uskutočňovaná 

 

 

Stavebné povolenie 

Názov správneho orgánu  
(uvedený v hlavičke stavebného 

povolenia) 

 

pod číslom  Dňa:  Právoplatné dňa:  

 

 Základné údaje o stavbe – rozsah zmeny stavby pred dokončením 

Popis navrhovaných zmien 

oproti stavebnému 

povoleniu a overenej 

projektovej dokumentácii 
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Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie zmeny stavby  

Meno a priezvisko  

(Obchodný názov) 
 

Adresa (Sídlo)  

Kategória a rozsah podľa 

autorizačného osvedčenia 
 

  

Zoznam a adresy známych účastníkov konania, ktorých sa zmena týka 

Meno a priezvisko   (Obchodný názov) Adresa  (Sídlo) 

  

  

  

  

  

 

 

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

 

 

Podpis žiadateľa, resp. pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Dokumentácia zmeny stavby (v dvoch, resp. troch vyhotoveniach) 

a/ situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby) 

b/ výkresy v rozsahu požadovanej zmeny 

c/ technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie. 

2. Doklad o prejednaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú dotknuté (pokiaľ takéto konania 

boli vedené), 

3. Doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného do pokladne mesta v súlade so zákonom o správnych 

poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa položky 60 (sadzobník správnych 

poplatkov uvedený v sekcii „Ako vybaviť“) 


	undefined: 
	Obec 1: 
	Obec 2: 
	Obec: 
	fill_7: 
	Meno a priezvisko Obchodný názov: 
	Adresa Sídlo: 
	421: 
	e  mail: 
	Meno a priezvisko Obchodný názov_2: 
	Adresa Sídlo_2: 
	421_2: 
	e  mail_2: 
	Druh stavby: 
	fill_5: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej projektovej dokumentácii: 
	Meno a priezvisko Obchodný názov_3: 
	Adresa Sídlo_3: 
	fill_17_2: 
	Meno a priezvisko Obchodný názovRow1: 
	Adresa SídloRow1: 
	Meno a priezvisko Obchodný názovRow2: 
	Adresa SídloRow2: 
	Meno a priezvisko Obchodný názovRow3: 
	Adresa SídloRow3: 
	Meno a priezvisko Obchodný názovRow4: 
	Adresa SídloRow4: 
	Meno a priezvisko Obchodný názovRow5: 
	Adresa SídloRow5: 
	V: 
	fill_1: 
	undefined_2: 


