
Prehlásenie stavebného dozora, resp. kvalifikovanej osoby. 
 
 
Podpísaný  
…......................................................................................................................................................... 
 
Bytom: 
…......................................................................................................................................................... 
 
Záväzne prehlasujem, že preberám dozor na stavbe: 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
 
Stavbu bude realizovať stavebník: 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
Som si vedomý zodpovednosti za bezpečné a kvalitné uskutočnenie stavby podľa 
projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.  
 
 
 
 
 
 
 
 …..................................... 
   podpis stavebného dozora,  
   resp. Kvalifikovanej osoby 
  
Poznámky: 

• Ust. § 46b stavebného zákona: Stavebný dozor 

Osoba vykonávajúca stavebný dozor 
a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna 
inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť 
ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,  
b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, 
najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,  
c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného 
dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. 

• Ust. § 44 stavebného zákona: Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb 

(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 
stavebných prác podľa osobitných predpisov 2) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 
(2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich 
uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 
písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich 
uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo 
odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná 
osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. 
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