
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce 
 
§ 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,  
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 sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 
m2 a výška 4, 5 m,  
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických 
komunikačných sietí, 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. 

 



§ 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. 
 
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na 
poštovú prepravu. 
 
(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej 
starostlivosti. 
 
(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné 
opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 1n) Stavebný úrad na to v 
oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné 
slovenské technické normy. 

 

§ 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. 
 
(8) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú 
ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné 
stavby, 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. 
 
(9) Stavbami pre obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a územnej 
celistvosti štátu, nedotknuteľnosti hraníc, zachovávania mieru, plnenia záväzkov vyplývajúcich z 
medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv 
vojenskej povahy, zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru a spravodajského 
zabezpečenia obrany podľa zákona, ktoré slúžia na plnenie úloh ministerstva obrany, ozbrojeným 
silám Slovenskej republiky, rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, akciovým 
spoločnostiam a štátnym podnikom v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti 
ministerstva obrany. 
 
(10) Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo výpožičke 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a 
Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme 
alebo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií týchto orgánov 
užívané na služobnú potrebu. 
 
(11) Za stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa považujú stavby na 
služobnú činnosť tejto stráže a stavby v jej správe a užívaní na služobné účely ich útvarov. 
 
(12) Za stavby uránového priemyslu sa považujú stavby postavené alebo slúžiace na účely ťažby, 
spracúvania, transportu a ukladania rádioaktívnych surovín na území vyhradenom na tieto účely. 
 
(13) Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc vymedzených čiarou 
skutočne realizovanej skrývky alebo uskutočnenej ťažby, prípadne v území vystavenom priamym 
účinkom ťažby (napr. trhacích prác), ak pozemky neboli rekultivované. 
 
(14) Na stavby jadrových energetických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy. 4) 
 
(15) Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), 
sú najmä 
 
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 



odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým 
nemení jeho trasa,  
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, 
obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,  
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj 
výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani 
nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného 
zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,  
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,  
e) maliarske a natieračské práce. 


