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Vec: Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 
podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších právnych predpisov

Tárgy: Kérvény befejezés előtt álló építmény módo-
sítására a Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és 
építési eljárásról szóló törvénye (építésügyi törvény) 
és későbbi módosításai 68. §-ának  értelmében

Meno (názov) a adresa (sídlo) stavebníka (stavebníkov): Az építtető(k) neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 
Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására

Stavebné povolenie vydal stavebný úrad: (uviesť stavebný 
úrad) 

Az építési engedélyt kiadta: (feltüntetni az építésügyi ható-
ságot)

Uvedené povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa: Az idézett engedély jogerőre emelkedésének napja:

pod číslom: szám alatt

Uvedeným povolením bolo povolené umiestnenie stavby: 
 

Az idézett engedély engedélyezte az alábbi építmény el-
helyezését:

na pozemku parc. č.: parcellaszámú telken

katastrálne územie: kataszteri területén

Žiadam týmto podľa § 68 zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov o povolenie zmeny stavby pred 
jej dokončením z dôvodu:

Ezennel kérvényezem a befejezés előtt álló építmény 
módosításának engedélyezését a Tt. 50/1976. sz., a terü-
letrendezésről és építési eljárásról szóló törvénye (építés-
ügyi törvény) és későbbi módosításai 68. §-ának  értelmé-
ben, az alábbi okokból:

dňa: napon

címenadresa

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

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:
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Zmena predstavuje: (opis zmeny stavby a ich porovnanie 
so stavebným povolením a overenou projektovou dokumen-
táciou)

A változás lényege: (az építmény változásainak leírása és 
összevetése az építési engedélyben szereplő hiteles építési 
dokumentációval)

Zmena sa A változás

sa dotkne práv účastníkov konania takto: | a következőképpen érinti a eljárás résztvevőinek jogait:

nedotkne práv účastníkov konania | nem érinti az eljárás résztvevőinek jogait

má účinky na okolie stavby: | kihatással van az építmény környezetére:

nemá účinky na okolie stavby | nincs kihatással az építmény környezetére

a és

1. Rozhodnutie o povolení stavby 1. Az építkezést engedélyező határozat

Mellékletek:Prílohy:

2. 
 

Dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (podľa § 11 
ods. 2 vyhl. 453/2000 Z.z.)

3. 
 

Doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých 
záujmy sú navrhovanou zmenou dotknuté:

2. 
 

Az építmény változásainak dokumentációja két példány-
ban (a Tt. 453/2000. sz. rendelet 11. §-a 2. bek. szerint)

3. 
 

Az államigazgatási szervekkel lefolytatott egyeztetések, 
ha ezek jogait a javasolt változás érinti:

-án/én-ban/ben,  dňaV

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

Az építtető(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző le-
nyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Az idézett engedély jogerőre emelkedésének napja:
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1.
Rozhodnutie o povolení stavby
1.
Az építkezést engedélyező határozat
Mellékletek:
Prílohy:
2.
 
Dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (podľa § 11 ods. 2 vyhl. 453/2000 Z.z.)
3.
 
Doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou dotknuté:
2.
 
Az építmény változásainak dokumentációja két példány-ban (a Tt. 453/2000. sz. rendelet 11. §-a 2. bek. szerint)
3.
 
Az államigazgatási szervekkel lefolytatott egyeztetések, ha ezek jogait a javasolt változás érinti:
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis stavebníka(ov), u právnických osôb odtlačok pečiat-ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
Az építtető(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző le-nyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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