
 
 

Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, PSČ    (u organizácie názov vrátane mena majiteľa, sídlo) 

 

V _____________________          dňa ___________ číslo telefónu _________________ 
 

 

Mesto Svätý Jur,  

Mestský  úrad 

Prostredná 29 

900 21 Svätý Jur 
 

Vec : 
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zák.č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ 

a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona 

 

Stavebník : _________________________________________________________________  
/meno, názov, adresa/ 

 

Stavba /prípadne bytová jednotka/, na ktorej majú byť udržiavacie práce uskutočnené : 
 

Ulica  : ______________________ or. č : ___  súp. č. : _____  byt č.: _____ poschodie : ____ 
 

Parcelné číslo : _______________  Katastrálne územie   :  ____________________________  
 

Stavba :    je   -   nie je    kultúrnou pamiatkou.       /nehodiace sa prečiarknite/ 
 

Rozsah a účel udržiavacích prác, ktoré sa ohlasujú : 
 

 __________________________________________________________________________  
 

Jednoduchý technický popis udržiavacích prác : 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________  

    
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so 
zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.   

                                                                                               

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                                     podpis 

Prílohy : 
1/  Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie 

     /Doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom musia byť uvedené  

      pravdivé údaje, inak si musí byť stavebník  vedomý právnych následkov nepravdivého  

      čestného vyhlásenia./ 

2/  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca 

3/  Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom  

     stavby  

4/  Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov    štátnej 

správy - napr.: 

Ak sa udržiavacie práce majú realizovať v Mestskej pamiatkovej rezervácii alebo v jej  ochrannom pásme je 

potrebné k ohláseniu doložiť aj stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17, 811 04 

Bratislava 

5/  V prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia udržiavacích prác inú fyzickú alebo  

     právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie. 

 

Upozornenie : 
Udržiavacie práce môže začať stavebník vykonávať až po doručení písomného oznámenia mestského 

úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.  


