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Vec: Ohlásenie drobnej (jednoduchej) stavby podľa 
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších právnych predpisov

Tárgy: Kisméretű (egyszerű) építmény bejelentése a 
Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljá-
rásról szóló törvénye (építésügyi törvény) és későbbi 
módosításai 57. §-a szerint

Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: Az építettő neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Miesto stavby, druh, parc. č. pozemku podľa katastra 
nehnuteľností:

Az építmény helye, fajtája, parcellaszám a kataszteri 
nyilvántartás szerint:

Druh a rozsah ohlasovanej stavby: A bejelentett építmény fajtája és mérete:

Ohlásenie drobnej stavby 
Kisméretű építmény bejelentése

Účel ohlasovan stavby a označenie objektu, ku ktorému 
bude plniť doplnkovú funkciu:

A bejelentett építmény rendeltetése és az objektum meg-
jelölése, amelynek kiszolgáló vagy melléképülete lesz:

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:
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Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby: Az építkezés kivitelezésének egyszerű műszaki leírása:

Stavbu budem vykonávať: Az építkezést:

dodávateľsky: | kivitelező végzi:

svojpomocne  (doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby 
magam végzem el (mellékelni a jogosult személy nyilatkozatát, hogy biztosítja az építkezés vezetését és felügye-
letét)

Pritom sa: Miközben:

použijú susedné nehnuteľnosti: | igénybe veszek szomszédos telkeket, mégpedig:

nepoužíjú susedné nehnuteľnosti, | nem veszek igénybe szomszédos ingatlant,

číslo par.: | parcellaszám: vlastník: | tulajdonos:

-án/én-ban/ben,  dňaV

Podpis stavebníka(kov), u právnických osôb odtlačok pečiat-
ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

Az építtető(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző 
lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Prílohy:

doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo 
k pozemku,

1. 
 

3.

2. 
  
  
 

vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

4. 
  
 

Mellékletek:

jednoduchý situačný výkres (ak ide o jednoduchú stavbu 
podľa § 55 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona, pripoja sa 
podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a 
projektová dokumentácia),

okirat, mely igazolja a telek tulajdonjogát, vagy a más 
rendelkezési jogviszonyt bizonyítja,
az építmény elhelyezésének egyszerű rajza (ha egyszerű 
építményről van szó az építésügyi törvény 55. §-ának 2. 
bekezdése a) pontja szerint, csatolni kell a kérvényhez az 
építkezési engedélyt és a tervrajzokat),

1. 
 

3.

2. 
  
  
 

4. 
  
 

a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak nyilatkozatai,
az érintett államigazgatási szervek határozatai, állásfogla-
lásai, véleményei, egyetértő nyilatkozatai, felülbírálatai 
vagy egyéb intézkedései:
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Vec: Ohlásenie drobnej (jednoduchej) stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-skorších právnych predpisov
Tárgy: Kisméretű (egyszerű) építmény bejelentése a Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési eljá-rásról szóló törvénye (építésügyi törvény) és későbbi módosításai 57. §-a szerint
Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
Az építettő neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):
Miesto stavby, druh, parc. č. pozemku podľa katastra nehnuteľností:
Az építmény helye, fajtája, parcellaszám a kataszteri nyilvántartás szerint:
Druh a rozsah ohlasovanej stavby:
A bejelentett építmény fajtája és mérete:
Ohlásenie drobnej stavby Kisméretű építmény bejelentése
Účel ohlasovan stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
A bejelentett építmény rendeltetése és az objektum meg-jelölése, amelynek kiszolgáló vagy melléképülete lesz:
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ:
Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby:
Az építkezés kivitelezésének egyszerű műszaki leírása:
Stavbu budem vykonávať:
Az építkezést:
Pritom sa:
Miközben:
číslo par.: | parcellaszám:
vlastník: | tulajdonos:
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis stavebníka(kov), u právnických osôb odtlačok pečiat-ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
Az építtető(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
Prílohy:
doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku,
1.
 
3.
2.
 
 
 
vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy:
4.
 
 
Mellékletek:
jednoduchý situačný výkres (ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona, pripoja sa podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektová dokumentácia),
okirat, mely igazolja a telek tulajdonjogát, vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja,
az építmény elhelyezésének egyszerű rajza (ha egyszerű építményről van szó az építésügyi törvény 55. §-ának 2. bekezdése a) pontja szerint, csatolni kell a kérvényhez az építkezési engedélyt és a tervrajzokat),
1.
 
3.
2.
 
 
 
4.
 
 
a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak nyilatkozatai,
az érintett államigazgatási szervek határozatai, állásfogla-lásai, véleményei, egyetértő nyilatkozatai, felülbírálatai vagy egyéb intézkedései:
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