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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka 
 

 
Mesto Stará Ľubovňa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 
doplnení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo dňa 30.10.2017 listom od 
Asociácie vonkajšej reklamy, Trenčianska 55, Bratislava, IČO: 30 809 819 

„Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka podľa ust. § 88 ods. 7 písm. 
a) stavebného zákona, na reklamnú stavbu“, podľa prílohy oznámenia: 
 
Reklamná stavba: 
Druh reklamnej stavby: jednostranná s veľkosťou informačnej plochy do 3 m2 
Miesto reklamnej stavby: cesta I/68, príjazd do mesta v smere Prešov – Stará Ľubovňa 
Identifikácia pozemku na ktorej je reklamná stavba umiestnená: C KN p. č. 7681 k. ú. 
Stará Ľubovňa 
Označenie reklamnej stavby: bez označenia 
 

Mesto Stará Ľubovňa neeviduje žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie predmetnej 
reklamnej stavby v zmysle § 58a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), 
nie je mu známy vlastník reklamnej stavby, ani mu nie je známe, aby k uvedenej reklamnej 
stavbe bolo vydané povolenie k jej umiestneniu. 
 
Ak sa vlastník vyššie uvedenej reklamnej stavby neprihlási na stavebný úrad do 5 dni odo 
dňa doručenia tohto oznámenia a v rovnakej lehote nepreukáže svoje vlastníctvo k 
reklamnej stavbe, stavebný úrad vydá podľa § 88 ods. 7 písm. a) stavebného zákona 
osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia súhlas s odstránením reklamnej stavby. 
Poučenie: 
 

Podľa § 88 ods. 7 písm. a) stavebného zákona sa povolenie stavebného úradu nevyžaduje 

na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v 



rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri 

stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal 

vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 

139 ods. 1 písm. a) až c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na 

svojom pozemku alebo svojej stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných 

stavieb registrované podľa tohto zákona. Stavebný úrad ak vlastník reklamnej stavby nie je 

známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením 

reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia. 

Podľa § 88 ods. 8 stavebného zákona  vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie 

vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné 

práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], je oprávnená po doručení 

súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na 

náklady vlastníka reklamnej stavby. 

 
 
Príloha: 
Fotodokumentácia reklamnej stavby 
                                         
 
 
            PhDr. Ľuboš Tomko 
          primátor mesta 
 
 
 
Doručí sa: 

1. Vlastník reklamnej stavby – doručí sa verejnou vyhláškou 
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

 
Dotknuté orgány: 

3. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Námestie 
mieru 3, 080 01  Prešov 

Na vedomie: 
4. Asociácia vonkajšej reklamy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 

 
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa §26 zákona č. 71/1976 Zb. o 
správnom konaní na účastníkom konania z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania 
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa a uverejnením na 
webovom sídle úradu na stránke www.staralubovna.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa: 29.11.2017      
          
 
Zvesené dňa:      ----------------------------------------------- 
         pečiatka, podpis 


