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Mesto Banská Bystrica 
Stavebný odbor 
Stavebný úrad 
Československej armády 26 
974 01  Banská Bystrica 

 
 

Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby (RS) 

Podľa § 88 ods. 6, 7, 8 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

 

Stavebník (ohlasovateľ) 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa,   
(Sídlo)  

Kontaktné údaje Tel.:  e – mail: 

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa  
(Sídlo)  

Kontaktné údaje Tel.:  e – mail: 

 

Označenie a miesto nepovolenej reklamnej stavby 

Popis RS Druh a typ RS  

Počet informačných plôch na RS  

 

Miesto RS 

Ulica, číslo, časť mesta  

Popis umiestnenia  

 

Označenie vlastníka reklamnej stavby, ak je ohlasovateľovi známy 

Meno a priezvisko (Obchodný názov)  IČO: 

Adresa, (Sídlo)  

 

Pozemok podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné číslo  
KN-C (KN-E) 

Číslo listu 
vlastníctva 

Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie 
Právo stavebníka  
k pozemku, resp. k 
stavbe 

     

     

     

     

 

Vzťah ohlasovateľa k reklamnej stavbe: *(zakrúžkujte) 
  a) vlastník pozemku alebo stavby, ktorý nedal právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom    

 pozemku alebo svojej stavbe 
  b) osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a) až c)), ktorá nedala právo    

 inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe 

  c) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa stavebného zákona 
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Spôsob odstránenia rekl. stavby (dodávateľsky* - uviesť zhotoviteľa/svojpomocne* – uviesť kvalifikovanú osobu)  

Pri realizácii svojpomocou pripojiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie odstraňovania reklamnej stavby. 
 

Meno a priezvisko  
(Obchodný názov)  

Adresa (Sídlo)  

Kontaktné údaje Tel.:  e – mail: 

* - nehodiace sa prečiarknite   
 

Odôvodnenie návrhu a spôsob odstránenia reklamnej stavby 

 
 
 
 
 

 

V Banskej Bystrici, dňa ...................................... 

 

 

 

 

               __________________________________________________________ 

                   podpis ohlasovateľa (pri fyzickej osobe)   

               Meno, priezvisko ohlasovateľa/osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu  

                      (pečiatka podpis) 

 

 

 

 

 

Povinné prílohy: K ohláseniu odstránenia reklamnej stavby ohlasovateľ pripojí nasledovné prílohy: 

 

-  písomné splnomocnenie v prípade, že ohlasovateľ poverí na vybavenie ohlásenia inú fyzickú alebo právnickú osobu 

- doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe, na ktorej má byť reklamná stavba ak ohlásenie podáva    

  vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a až  

  c)), na ktorej je umiestnená nepovolené reklamná stavba 

 -  označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie vrátane fotografií miesta reklamnej stavby a   

  vyznačenia na mape alebo v kópii katastrálnej mapy 

 - prehlásenie, že stavebník (ohlasovateľ) naloží s odstránenou reklamnou stavbou v súlade so Zákonom č. 223/2001  

  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 - ďalšie dokumenty, napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby, geodetické zameranie stavby, apod. 

  


