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

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu 
s najväčšou informačnou plochou väčšou ako 20 m2     

Podľa §§ 76, 77, 78 a 79 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 17 Vyhlášky 
453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v znení neskorších predpisov 

 

Názov stavby 

Názov stavby 
podľa stavebného 
povolenia 

 

 

Stavebník / navrhovateľ 

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: 

 

Údaje o reklamnej stavbe 

Popis RS Druh a typ RS  

Počet informačných plôch na RS  

Rozmery RS (najväčšia inform. plocha)  

 

Miesto RS Ulica, číslo, časť mesta  

 

Stavebné povolenie (kópiu priložiť k žiadosti) 

Názov správneho orgánu, 
ktorý vydal stav. povolenie 

 

pod číslom OVZ - SÚ  Dňa: Ev. č.: 

 

Odovzdanie reklamnej stavby 

Reklamná stavba bude úplne ukončená a prevzatá do 
termínu:  

Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia 
reklamnej stavby bude dokončená do:  

 

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 
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Opis a zdôvodnenie vykonaných zmien (odchýlok) oproti stavebnému povoleniu: 

 
 
 
 
 
 

 

Zoznam a adresy známych účastníkov konania 

Meno a priezvisko   (Obchodný názov) Adresa  (Sídlo) 

  

  

  

  

  

  
 

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

 

 

 

 

               __________________________________________________________ 

                        podpis navrhovateľa (pri fyzických osobách)   

               Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu  

                      (pečiatka a podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné prílohy:  
- písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu 

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 

pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi 

- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: stavebné povolenie, certifikáty použitých výrobkov, ... 

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zn. n. p.:   

položka 62a h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² ...   50 € 

 

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.) 

 


