
 
Ohlásenie stavebnému úradu postačí 
 

Podľa   § 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, (nie prístavba, nadstavba ) 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, 
  
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) 
umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a 
nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, 
  
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných siestí, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m, 
  
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb 
elektronických komunikačných siestí, keď nedôjde k zmene stavby. 
 
 
§ 56 
 Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje 
  

a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových 
lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej 
správy podľa banských predpisov, 

 
b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, 

vrátane oporných a vytyčovacích bodov, 
 

c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a 
zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, 

 



 
 
 

d) pri scénických stavbách pre film a televíziu, 
 

e) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a 
pyramídach, 

 
f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov, 

 
g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa 

nemení ich trasa, 
 

h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 
písm. d), 

 
i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú 

umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.  
 
 
Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia 

stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2). 

 
 


