OBEC KOPČANY, KOLLÁROVA 318, 908 48 KOPČANY
VEC: Ohlásenie reklamnej stavby v zmysle § 55 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
1. Stavebník:
Meno a priezvisko, resp. názov PO: ....................................................................................................
Adresa bydliska, resp. sídla PO: ..........................................................................................................
Číslo telefónu, e-mail: ........................................................................................................................

2. Druh, účel, miesto reklamnej stavby:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Názov reklamnej stavby, ku ktorej bude reklamná stavba tvoriť doplnkovú funkciu:
...........................................................................................................................................................
4. Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má reklamná stavba umiestniť:
Pozemok p. č. ................................, katastrálne územie..................................alebo na stavbe
č.........................., ktorá je umiestnená na pozemku č...............................................................
Stavba je – nie je kultúrnou pamiatkou (nehodiace sa prečiarknuť).
5. Spôsob uskutočnenia:
a/ svojpomocou – stavebný dozor .(meno, priezvisko, adresa)
.................................................................................................................................................
b/ dodávateľsky (meno, priezvisko, názov firmy, adresa)
.................................................................................................................................................

........................................................
Podpis stavebníka

Prílohy:
1. Doklad o vlastníctve – list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace. V prípade že stavebník nemá
vlastnícky vzťah k pozemku, resp. k stavbe je povinný doložiť doklad, ktorým preukáže iné
právo k pozemku, resp. k stavbe (zmluva o nájme)
2. Kópia z katastrálnej mapy – nie staršie ako 3 mesiace
3. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia
reklamnej stavby na pozemku, vrátane vyznačenia odstupov od hraníc so susednými
pozemkami a od susedných stavieb a zariadení (napr. od cesty). V prípade vlastnej
konštrukcie – stavebné riešenie vypracované kvalifikovanou osobou s príslušným odborným
vzdelaním (okrem umiestnenia na jednoduchom stĺpiku).
4. Jednoduchý technický opis uskutočnenia reklamnej stavby
5. Záväzné stanovisko alebo stanovisko podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona vydané cestným
správnym orgánom uplatňujúci záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov
6. Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, položka 60a ak najväčšia informačná plocha reklamnej stavby má veľkosť do 3m²
vrátane – 30 ,- Eur .

Upozornenie!
Reklamnú stavbu je možné realizovať až po doručení oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá
námietky.

