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 Tlačivo pri vybavovaní  

žiadosti pri stavebných úpravách  bytu 
  

Vyplní žiadateľ - stavebník (  vlastník  bytu): 

 

1. Priezvisko, meno, titl.:                        ................................................................................ 

 

2. Kontakt (telefón, mobil)                      : ........................    mobil: ..................................    

 

3. Č.bytu         .....................................................  

 

4. Poschodie:                                          .............. 

 

5. Počet izieb:                                         .............. 

 

6. Rozsah prác: 

 

- Výmena bytového jadra z umakartových priečok za murované z tvárnic (z YTONGU, HEBELU)             
 v pôvodnom členení   

                                                                                                

- Výmena bytového jadra z umakartových priečok za murované z tvárnic (z YTONGU, HEBELU)              
 v upravenom členení                                                                                                  

 

- Výmena sanitárnych zariadení, vaňa, umývadlo, WC, výmena sanit. armatúr          
          

  

- Vybúranie a zhotovenie nových keramických   podláh                                       

 

- Vybúranie a zhotovenie nových keramických obkladov     

            

                               

- Zhotovenie nových rozvodov elektroinštalácie                                                          

 

- Zhotovenie nových rozvodov vody, TÚV, kanalizácie                 

                                 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 



Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena 
  Moyzesova  2811/15 ,  058 01  Poprad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
  
 

- Napojenie na plynoinštaláciu        

                                                                                

- Osadenie kuchynskej linky     

                                                                                       
  -Otvor alebo vyburanie  nenosných stien bytu  (nie steny byt. jadra )    
   ( do situácie bytu vyznač miesto otvoru alebo vybúrania  jeho rozmer ) 

 
 
 

- Zlúčenie bytov                                                                                                             

 

 -Vykurovacie telesá - výmena, demontáž                                                                                     

  

- Výmena okien za plastové typu  (uviesť názov systému, resp. dodávateľa): 

 

 

 

 
- Otvor v nosných stenách bytu   

( do situácie bytu vyznač miesto otvoru a jeho rozmer , 
 dolož statický posudok  ) 

 

- Presklenie lodžie, balkóna certirfikovaným systémom (uviesť názov systému, predložiť certifikát): 

 

 

 

 

7. Predpokladaný termín ukončenia prác ............................................................................................ 

 

8. V prípade, že odpoveď na žiadosť potrebujete doručiť na inú adresu, ako je adresa vyššie 
uvedená,    

 

           prosím Vás o jej uvedenie:.......................................................................................................   

     
 

 

Súhlasím so spracovaním osobných  údajov v súlade so zákonom č. 182/1993  Z.z. v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z v znení neskorších predpisov. 
 
 

 
Dátum   : .....................       Podpis  vlastníka bytu : ......................................... 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 

ÁNO NIE 
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Upozornenie !!! 

- SVB  štandardne nesúhlasí so zásahom do nosných stien bytov. 

- Podanie ohlásenia( žiadosti) stavebnej úpravy stavebníka neoprávňuje začať stavebnú 
činnosť. Vždy musí počkať na písomné oznámenie - súhlas stavebného úradu. Pri ohlásení 
udržiavacích prác je povinný počkať 30 dní, či stavebný úrad neurčí povinnosť žiadať o 
stavebné povolenie. 

- Odsúhlasená stavba, stavebné úpravy či udržiavacie práce musia byť označené čo 
najpresnejšie, aby nemohlo dôjsť k zámene alebo k pochybnostiam. 

- Oznámenie nenahrádza rozhodnutie alebo súhlas dotknutých orgánov štátnej správy 
podľa osobitných  predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstarať sám.  

 

- Pri stavebných úpravach , pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, vo forme   

žiadosti  o vydanie stavebného povolenia na predpísanom tlačive Stavebného úradu,  

sa vyžaduje súhlas vlastníkov uznesením Zhromaždenia alebo Zápisnicou  z písomného 

hlásovania. 

 

- Pre vlastníka bytu je záväzná smernica SVB Lena č. 3/2012 Vykonávanie stavebných 

úprav v bytoch bytového domu Lena 

 

 
Súhlasím so spracovaním osobných  údajov v súlade so zákonom č. 182/1993  Z.z. v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z v znení neskorších predpisov. 

 

Vyjadrenie: 
 

- užívateľov bytov rušených prestavbou: čitatelne meno vlastníkov 
(nájomcov bytov)

 

vlastnoručný podpis



sused (-ka) pod …................................. ….................................

sused (-ka) nad …................................. …................................. 

sused (-ka) vedľa …................................. …................................. 

sused (-ka) vedľa …................................. …................................. 

 

- štatutarného orgánu SVB Lena : 

pečiatka SVB Lena: čitateľne meno :                        ………………… 

 

                                                                       vlastnoručný podpis :                ………………… 
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Poznámka: 


