
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
Stavebník - meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla) 
 
Matysová, dňa ................................ 
 
 
 

Obec Matysová 
Matysová 27 
065 46 Matysová 
 
 

VEC 
Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov a vyhl. 
č. 53/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 
 
I. Stavebník  

Meno a prezvisko (názov)  : 
Adresa    : 
IČO    : 

 
II. Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené (miesto stavby, popisné číslo). 
 
 Názov stavby   : 

Miesto stavby   : 
 Ulica, popisné číslo  : 
 

Stavba je – nie je kultúrnou pamiatkou. 
 

III. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis stavebných úprav, ktoré sa ohlasujú: 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
IV. Vlastnícke alebo iné právo k stavbe, výpis z katastra nehnuteľností možno nahradiť 
čestným vyhlásením podľa § 39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: 
 
 Stavba, parcelné číslo 
 List vlastníctva 
 
„Čestne vyhlasujem, že k stavbe uvedenej v časti II. mám právo (uvedie sa aké) 



 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. , 
ktoré ma oprávňuje uskutočniť na nej ohlasované stavebné úpravy. Som si vedomý všetkých 
právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných  
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 524/1990 Zb. 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
podpis stavebníka (stavebníkov) 
u právnických osôb pečiatka, 
meno, funkcia a podpis 
oprávnenej osoby 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
1. Doklad o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie, 
2. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby 
3. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca 
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
5. Projektová dokumentácia stavebných úprav 
 
Poznámka: 
Ohlasované stavebné úpravy je možné začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce (mesta), že 
proti nim nemá námietky. 
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