
MESTO ŠAĽA 

Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa                                                                              . 

 

 

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 
(podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č.453/2000 Z.z.) 

 

 
Stavebník/ci: (meno a priezvisko /názov a adresa/ sídlo vlastníka/kov). 

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

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

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

e-mail:............................................................                   Tel. č.:.............................................................. 

 

Miesto stavby, adresa (rod. dom, bytový dom – pri bytovom dome číslo vchodu, poschodia a bytu): 

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

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

 

Nehnuteľnosť parcelné číslo: .............................. Katastrálne územie: .............................................. 

             parcelné číslo: .............................. Katastrálne územie: ..............................................  

                         parcelné číslo: .............................. Katastrálne územie: .............................................. 

                         parcelné číslo: .............................. Katastrálne územie: .............................................. 

 

Správca bytového spoločenstva domu: (názov spoločenstva – meno priezvisko štatutárneho 

zástupcu a adresa) 

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

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

 

„Prehlasujem, že ku stavbe uvedenej v bode II. mám právo........................., ktoré ma oprávňuje 

realizovať  na  nej  ohlásenú stavebnú úpravu. V tomto čestnom prehlásení uvádzam všetky údaje  

pravdivo. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.“  

     

      

Dňa ...................................                                            ........................................................................ 

       Podpis stavebníka k čestnému prehláseniu 

                                                                                                       (všetkých spoluvlastníkov) 

 

Druh,  rozsah,  účel a  jednoduchý  technický  popis úprav: 

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

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



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

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

 

Spôsob uskutočňovania stavebných úprav/ udržiavacích prác: 

     -     svojpomocne – meno, adresa a číslo oprávnenie odborného dozoru 

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

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

-     dodávateľsky – obchodné meno a sídlo dodávateľa 

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

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

 

 

 

 

V Šali dňa    ....................................................                         .................................................... 

                     Podpis stavebníka/kov 

                (u právnickej osoby meno a priezvisko  

                                                                                                                          oprávnenej osoby a pečiatka) 

 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté 

orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to 

povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné 

údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim 

osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné 

údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ako aj právo 

podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na 

adresu: Mestský úrad, Nám Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, osobne do podateľne Mestského úradu  alebo elektronicky 

na email ochranaudajov@sala.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – 

www.sala.sk . 

 

U p o z o r n e n i e   p r e   s t a v e b n í k a: 

Stavebník môže stavebné práce v rámci uskutočňovania stavebných úprav a udržiavacích prác začať až po 

obdržaní oznámenia stavebného úradu, že k uskutočňovaniu predmetnej stavebnej činnosti nemá 

námietky. 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: MsÚ Šaľa, Stavebný úrad, III. poschodie, č. dverí: 4.20, 4.21 a 4.18 

                 tel.: 031/770 5981 kl. 426, 427, 428, 429 a 425 

mailto:ochranaudajov@sala.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.sala.sk/


Prílohy:  

1.) Jednoduchý náčrt stavebných úprav (pôvodného a navrhovaného stavu). 

2.) Písomná dohoda s vlastníkom nehnuteľnosti v prípade, že stavebné úpravy bude uskutočňovať 

nájomca. 

3.) Stanovisko štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je 

kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 

4.) Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavebných 

úprav. 

5.) Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. (zákon o správnych poplatkoch). 

právnickú osobu.............................................................................................. 30 eur 

fyzickú osobu...................................................................................................10 eur 

 

 

K ohláseniu sa pripojí okrem príloh, ktoré sú uvedené vyššie: 

- k búracím prácam: statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou, 

- k zaskleniu balkónov a loggií: technické osvedčenie, resp. certifikát systému zasklenia balkónov 

a loggií, vyhlásenie zhody výrobcu, ak montáž výrobku nebude zabezpečovať výrobca, doklad 

o tom, že dodávateľ má oprávnenie na montáž. 

 


