
OHLÁSENIE  REKLAMNEJ  STAVBY 
 

                              V Trenčíne dňa .............................. 

 

Mesto Trenčín     

Mierové námestie č.2, 911 64  Trenčín                                                   
 

Vec: Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je 

menšia ako 3 m
2
 (drobná reklamná stavba) (podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

a stav. poriadku v znení neskorších predpisov /stav. zákon/ a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stav. zákona) 

I. Stavebník /meno, priezvisko a adresa resp. firemný názov, IČO, telef./ 

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

resp. splnomocnený zást. žiadateľa............................................................................................................ 

adresa:......................................................................................................................................................... 

II. Účel, rozsah a miesto reklamnej stavby 

Reklamná stavba......................................................................................................................................... 

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

Účel............................................................................................................................................................. 

Rozsah rekl. stavby (rozmery a plocha reklamnej stavby) ........................................................................ 

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

Miesto rekl. stavby        Parc.č., k.ú.:.......................................................................................................... 

Stavba súpis.č.:.......................... na parcele č.:............................ k. ú.:...................................................... 

III. Vlastnícke práva k pozemku, na ktorej sa má reklamná stavba realizovať 

K pozemku parc.č.:............................................kat.úz.: ............................................................................ 

na ktorom sa má vyššie uvedená rekl. stavba uskutočniť, má žiadateľ: 

- vlastnícke právo na základe LV č.:........................................................................................................... 

- iné právo /náj.zmluvu, dohodu s vlastníkom/  ......................................................................................... 

Pri uskutočňovaní rekl. stavby bude – nebude /nehodiace sa škrtnúť/ potrebné rekl. stavbu 

uskutočňovať zo susedného pozemku: 

parc.č.:...............................................  kat.úz.:............................................................................................ 

ktorá je vo vlastníctve: ............................................................................................................................... 
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IV. Spôsob uskutočňovania stavby 

- dodávateľsky: .......................................................................................................................... 

- svojpomocne: .......................................................................................................................... 

 

Poznámka: Reklamnú stavbu môže stavebník začať uskutočňovať až po doručení písomného 

oznámenia mestského úradu, že proti stavbe nemá námietky.  

 

 

 

 

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

        podpis stavebníka 

       (u právnických osôb odtlačok pečiatky, 

      meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby) 

       

    

Prílohy k ohláseniu reklamnej stavby: 

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 

- súhlas vlastníka nehnuteľnosti, 

- súhlas všetkých spoluvlastníkov (ak nie sú všetci stavebníkmi), 

- 2 x dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby, jej konštrukčné riešenie, inštaláciu, 

vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability 

a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, 

- jednoduchý situačný výkres v 2 vyhotoveniach podľa pozemkovej mapy katastra 

nehnuteľností, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na pozemku, vrátane 

odstupov od hraníc susedných pozemkov a od susedných stavieb a stavebné riešenie 

reklamnej stavby, 

- jednoduchý technický opis reklamnej stavby, 

- náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia 

reklamnej stavby do priestoru a jej výtvarné riešenie, 

- údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, 

zakrytím svetla, hlukom a pod., 

- stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy, 

- vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 

Trenčín a príslušného správneho cestného orgánu, 

- vyjadrenie správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území, 

- splnomocnenie na zastupovanie, ak žiadateľ poveril touto činnosťou inú osobu, 

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak reklamná stavba má byť umiestnená 

v mestskej pamiatkovej rezervácii a území označenom v platnom územnom pláne účelovým 

regulatívom U10, 

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebné zaplatiť v pokladni mesta pri podaní žiadosti 

(30 €). 
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