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Vec: Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích 
prác) podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších právnych predpisov

Tárgy: Építési változtatások (karbantartási mun-
kák) a Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építé-
si eljárásról szóló törvénye (építésügyi törvény) és 
későbbi módosításai 57. §-a szerint

Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: Az építettő neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce 
uskutočniť:

Adat arról, hogy mely építményen hajtják végre a változ-
tatásokat vagy a karbantartási munkákat:

Rozsah a účel úprav a prác: A munkálatok nagysága és célja:

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) 
Építési változtatások (karbantartási munkák) bejelentése

Jednoduchý technický opis: Egyszerű műszaki leírás:

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:

-án/én-ban/ben,  dňaV

Podpis stavebníka(kov), u právnických osôb odtlačok pečiat-
ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

Az építtető aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző le-
nyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Prílohy:

doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo 
k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,

1. 
  
 

Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo 
udržiavace práce bude uskutočňovať nájomca,
stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak 
ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, 
ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

3. 
  
  
 

Mellékletek:

okirat, mely igazolja az építmény tulajdonjogát, vagy 
más rendelkezési jogviszonyt bizonyít, helyettesíthető 
becsületbeli nyilatkozattal,

1.

Írásos szerződés az építmény tulajdonosával, ha a változ-
tatást vagy karbantartási munkát a bérlő valósítja meg,
Az állami műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye, ha a 
változtatás vagy karbantartási munka olyan építményen 
valósul meg, amely kulturális műemlék, vagy ha olyan 
épületet érint, amely műemlék-védelmi övezetben talál-
ható.

3. 
  
  
 

2.2.


forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
PC/EPT-050/13
Vec: Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Tárgy: Építési változtatások (karbantartási mun-kák) a Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építé-si eljárásról szóló törvénye (építésügyi törvény) és későbbi módosításai 57. §-a szerint
Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
Az építettő neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):
Údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť:
Adat arról, hogy mely építményen hajtják végre a változ-tatásokat vagy a karbantartási munkákat:
Rozsah a účel úprav a prác:
A munkálatok nagysága és célja:
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) Építési változtatások (karbantartási munkák) bejelentése
Jednoduchý technický opis:
Egyszerű műszaki leírás:
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ:
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis stavebníka(kov), u právnických osôb odtlačok pečiat-ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
Az építtető aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző le-nyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
Prílohy:
doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
1.
 
 
Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavace práce bude uskutočňovať nájomca,
stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
3.
 
 
 
Mellékletek:
okirat, mely igazolja az építmény tulajdonjogát, vagy más rendelkezési jogviszonyt bizonyít, helyettesíthető becsületbeli nyilatkozattal,
1.
Írásos szerződés az építmény tulajdonosával, ha a változ-tatást vagy karbantartási munkát a bérlő valósítja meg,
Az állami műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye, ha a változtatás vagy karbantartási munka olyan építményen valósul meg, amely kulturális műemlék, vagy ha olyan épületet érint, amely műemlék-védelmi övezetben talál-ható.
3.
 
 
 
2.
2.
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