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

Ohlásenie reklamnej stavby (RS) - drobná stavba
Najväčšia informačná plocha na reklamnej stavbe je menšia ako 3 m2
Podľa § 57 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Stavebník
Meno a priezvisko

IČO:

(Obchodný názov)

Adresa,
(Sídlo)

Kontaktné údaje

Tel.:

e – mail:

V zastúpení
Meno a priezvisko

IČO:

(Obchodný názov)

Adresa
(Sídlo)

Kontaktné údaje

Tel.:

e – mail:

Údaje o reklamnej stavbe
Druh a typ RS

Popis RS

Počet informačných plôch na RS
Rozmery RS (najväčšia inform.plocha)

Ulica, číslo, časť mesta

Miesto RS

Popis umiestnenia
Doterajší spôsob užívania
pozemku / stavby

Doba trvania RS

Predpokladaný termín užívania RS

od:

do:

Stavebný 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

Susedné (RS dotknuté) pozemky a stavby podľa katastra nehnuteľností
Parcelné číslo
KN-C (KN-E)

Číslo listu
vlastníctva
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Druh pozemku (kultúra)

Katastrálne
územie

Právo stavebníka
k pozemku, resp. k
stavbe
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Zoznam a adresy známych účastníkov konania
Meno a priezvisko (Obchodný názov)

Adresa (Sídlo)

Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie
Meno a priezvisko
(Obchodný názov)
Adresa (Sídlo)
Kategória a rozsah podľa
autorizačného osvedčenia
Kontaktné údaje:

Tel.:

e – mail:

Spôsob uskutočnenia stavby (dodávateľsky * - uviesť zhotoviteľa / svojpomocne* – uviesť kvalifikovanú osobu)
Pri realizácii svojpomocou pripojiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.

Meno a priezvisko
(Obchodný názov)
Adresa (Sídlo)
Stavbyvedúci / dozor
Kontaktné údaje
V Banskej Bystrici, dňa

Číslo oprávnenia:
Tel.:

e – mail:

* - nehodiace sa prečiarknite
...........................................

__________________________________________________________
podpisy všetkých stavebníkov (pri fyzických osobách)
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu
(pečiatka podpis)

Upozornenie: Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu mesta, že proti
ohláseniu reklamnej stavby nemá námietky.

Povinné prílohy: K ohláseniu reklamnej stavby stavebník pripojí v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z. nasledovné prílohy:
- písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia inú fyzickú alebo právnickú osobu
- nájomnú zmluvu alebo iný doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe (originál)
- aktuálna kópia katastrálnej mapy
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na
pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie
stavby,
- jednoduchý technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy
reklamnej stavby; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie
-

stanovisko cestného správneho orgánu v prípade, že sú dotknuté záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici k bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v prípade, že reklamná stavba má byť umiestnená v
Pamiatkovej rezervácii alebo v jej ochrannom pásme,
- vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania reklamnej stavby, ak ide o
uskutočňovanie stavby svojpomocne
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zn. n. p.:
položka 60a d) za každú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m²
… 30 €
Správny poplatok je možné uhradiť aj peňažným prevodom na č. účtu Stavebného úradu IBAN: SK93 7500 0000 0040 1714 5896
Var. symbol: číslo konania ak bolo pridelené + rok + skratka Stav. úradu 23 (VZOR: VS: ......2223)
Do poznámky platby uviesť účel platby (počet reklamných stavieb, číslo parcely a k.ú.)
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí:

-

doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred
podaním žiadosti,
údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
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