Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m2

Mesto ( Obec ) ....................................
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene

1. Stavebník :
Meno a priezvisko / názov právnickej osoby:
...............................................................................................................IČO : ............................................................
Adresa ( sídlo právnickej osoby ) ..............................................................................................................................
2. Druh a rozsah reklamnej stavby: (rozmery, typ materiálu, spôsob vyhotovenia, spôsob upevnenia na pozemku
alebo stavbe) :

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Predpokladaná doba trvania reklamnej stavby : .........................................................................................
4. Popis miesta reklamnej stavby: ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností :

..................................................................................................................................................................
5. Meno (názov) a adresa vlastníka pozemku (stavby), na ktorom (ej) má byť reklamná stavba umiestnená :

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Druh činnosti, veci, ktorá má byť reklamnou stavbou propagovaná, text :

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

..................................................................

V ..........................................dňa ..............................

Meno a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu
( pečiatka a podpis )
Pri fyzických osobách podpisy všetkých navrhovateľov

Správny poplatok podľa položky č. 60 prílohy zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov vo výške ..................... € bol uhradený dňa ............................... číslo dokladu
...................................................
podpis a pečiatka MsÚ (OcÚ)
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Prílohy :
1. 2 x kópia z mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia reklamnej stavby vrátane
odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, prípadne iný zrozumiteľný
grafický podklad
2. Vyjadrenia vlastníkov v území sa nachádzajúcich podzemných inžinierskych sietí (StVPS, a.s.,
B. Bystrica; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava; Slovak
Telekom, a.s. Bratislava; MO SR SVaNM B. Bystrica; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislava; Orange Slovensko, a.s. Bratislava; MsÚ Zvolen, odbor výstavby, ŽP a dopravy - verejné
osvetlenie)
3. 2 x grafická dokumentácia reklamnej stavby s jej rozmerovými parametrami, jej farebné riešenie,
konštrukčné riešenie, zakreslenie do fotografie, napojenie na elektrickú inštaláciu
4. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, B. Bystrica, pokiaľ
bude reklamná stavba umiestnená v pamiatkovo chránenom území
5. Záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu (Ministerstvo výstavby a dopravy SR
Bratislava / Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /
Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / MsÚ Zvolen, odbor
výstavby, ŽP a dopravy), pokiaľ bude reklamná stavba umiestnená pri diaľnici, rýchlostnej ceste,
alebo cestách I., II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, alebo v ich ochranných
pásmach
6. Doklad, ktorým stavebník preukazuje právo umiestniť na pozemku alebo na stavbe navrhovanú
reklamnú stavbu

Upozornenie :
Pri podaní žiadosti uhraďte správny poplatok vo výške určenej podľa pol. č. 60a písm. d) prílohy
zákona č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch.

Upozornenie :
Reklamnú stavbu nesmie stavebník umiestniť, pokiaľ stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
nenadobudne právoplatnosť.
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