
Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu 

 

 

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode 

ktorej sa stavba nachádza. 

Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce 

 

UPOZORNENIE - V prílohách žiadostí sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy 

prichádzajúce doklady, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy pod., ktoré je potrebné predložiť  primerane  

podľa povahy a rozsahu stavby.  
 

Každá obec ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Túto agendu pre obce Baška, 

Beniakovce, Blažice, Bohdanovce, Bunetice, Budimír,  Družstevná p/H, Hodkovce Hrašovík, 

Hýľov, Chrastné, Kalša, Kostoľany n/H, Košická Belá, Košická Polianka, Kráľovce, Kysak, Malá 

Lodina Milhosť, Nižný Čaj, Nižný Klátov, Nováčany, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, 

Olšovany, Opátka, Ploské, Rákoš, Rozhanovce,  Sady n/T, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské 

Nové Mesto, Sokoľ, Trebejov, Vajkovce, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov, 

Vtáčkovce, Zlatá Idka vykonáva Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, 

Kmeťova 20, Košice. 
 

Stavebný úrad:  

• vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny o 
stavebnej uzávere 

• vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác  

• vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení 
skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o 
zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej 
časti 

• vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva 
rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány  

• vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb  

• vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb  

• nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov 
uvedených stavebným zákonom 

• vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona 

• vykonáva štátny stavebný dohľad 

• eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu - obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 54 

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe 

ohlásenia stavebnému úradu. 

§ 55 

 

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy 

neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; 
stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. 

 

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí 

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,  

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné 

prostredie; 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 

nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo 

životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,  

…. 

§ 57 
Ohlásenie stavebnému úradu 

 

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred 

písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o 

jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a 

projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie 

práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 
 

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe 

písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný 

úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému 

oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú 

úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. 

… 

§ 58 

 

(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou 

podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný 

čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. 

 

(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto 

zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom 

konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. 

… 

§ 58a 

 

(1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre 

 

a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,  

b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,  

c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,  

d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia. 



 

(2) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, 

prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c)]. 

… 

 

Kolaudácia stavieb 
 

§ 76 

 

(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala 

zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia. 

….. 

 

 

 

§ 139 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 

(1) Pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 

stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie 

 

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o 
budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, 13) 

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 13a) 

c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, 13b) 

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej 

zmenu.13c) 

 

(2) Ak sa v tomto zákone používa pojem 

 

a) "stavba", rozumie sa tým aj jej časť,  

b) "vlastník", rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu, 14) 

c) "susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je 

predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch,  
d) "susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o 

ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté. 

…… 

 

§ 139b 
Pojmy stavebného poriadku 

 
(1) Jednoduché stavby sú 

 

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno 

podzemné podlažie a podkrovie,  

b) stavby na individuálnu rekreáciu,  

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,  

d) oporné múry,  

e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m. 

 

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb. 

 
(3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre 

požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, 



skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých 

kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom. 

 

(4) Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu 

k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

 

(5) Zmeny dokončených stavieb sú 

 
a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,  

b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,  

c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. 

 

(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu 

občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu 

podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to 

 

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, 

prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a 

detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,  

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. 
 

(7) Za drobné stavby sa považujú aj 

 

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha 

nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,  

b) oplotenie,  

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie 

drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,  

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod 


