
VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 453/2000 Z.z.

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

VÝŇATOK
k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu

a) rozhodnutí podľa zákona,
 
b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba 
priložiť,
 
c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 (k § 57 zákona)

§ 5
(1) Ohlásenie   drobnej stavby   obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 
b) účel, rozsah a miesto stavby,
 
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, 1)
 
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
 
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka 
tejto nehnuteľnosti.
 

(2) K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie 
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od 
susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 
c) jednoduchý technický opis stavby,
 
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy.
____________________ 
1) § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.



§ 6
(1) Ohlásenie   stavebných úprav   a   udržiavacích prác   obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
 
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.
 

(2) K ohláseniu sa pripojí
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným 
vyhlásením,
 
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude 
uskutočňovať nájomca,
 
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo 
udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa 
nachádza v pamiatkovo chránenom území. 6)
____________________ 
6) § 5, 6 a 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. Tento zákon 
bol zrušený a nahradený zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

§ 7
Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení 

ktorých stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, údaje ustanovené v § 5 a 6 
sa doplnia
a) stavebnými výkresmi stavby alebo stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo 
vyznačením stavebných úprav v kópii dokumentácie stavby overenej stavebným úradom; pri 
udržiavacích prácach sa nepredkladajú,
 
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
 
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie 
veci v stavebnom konaní.


