Obec...................................................................................................................................................

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
Žiadateľ
Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby:.......................................................................................
adresa bydliska / sídla právnickej osoby: ..................................................................................................
č. tel./e-mail: ..............................................................................................................................................
a) Veľkosť informačnej plochy stavby (m2)......................................................................................
b) miesto stavby ..............................................., ulica ......................................................................
c) parc. č. stavebného pozemku ........................................ kat. územie ............................................
d) projektant stavby ...........................................................................................................................
e) zhotoviteľ stavby ..........................................................................................................................
f) mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností......................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ÚDAJE O STAVEBNOM DOZORE
Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať:
Meno a priezvisko ......................................................................................................................................
Povolanie, kvalifikácia ...............................................................................................................................
bytom .........................................................................................................................................................
Prehlásenie stavebného dozora : ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

V ..................................... dňa .....................
............................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
 doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má
k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu
alebo vykonať zmenu stavby , alebo udržiavacie práce na nej.( List vlastníctva z OÚ
Prievidza katastrálneho odboru alebo nájomnú zmluvu)
 Kópia katastrálnej mapy z OÚ Prievidza katastrálneho odboru
 Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
 2x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
 2x projekt. dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona.
V prípadoch uvedených v § 45 ods.6 písm. a) stavebného zákona, ak sa jedná o projekt
jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, postačí proj. dokumentácia
vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. S uvedením najväčšej informačnej
plochy reklamnej stavby vrátane statického posúdenia stavby a požiarno-bezpečnostného
riešenia stavby Vo väzbe na § 44 ods. 2 stavebného zákona, ak stavebník bude uskutočňovať
jednoduchú stavbu, drobnú stavbu alebo ich zmenu svojpomocou, je povinný zabezpečiť
odborné vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou;
vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby priloží k žiadosti o stavebné
povolenie.
(v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona)
 Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce
 Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
a)Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, položka 60, písmeno
i) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m².... 60 €
j) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ................. 150 €

