
 

 

_____________________________________________________________________ 
                                            (adresa navrhovateľa - tel. č.) 
 
 
       Mesto Stará Ľubovňa 
       Obchodná 1 
       064 01 Stará Ľubovňa  
 
 
Vec 
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 
m2 (drobná stavba) 
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 
 
I. Navrhovateľ: 
Meno a priezvisko (názov): .................................................................................................... 

Adresa (sídlo): .......................................................................................IČO: ........................ 

Osoba oprávnená konať za navrhovateľa: ............................................................................. 

Telefón: ............................................... E-mail: ..................................................................... 
 
II. Špecifikácia reklamnej stavby: 
Účel stavby: šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií 
Rozsah stavby (pri dočasnej stavbe tiež dobu trvania dočasnej stavby):

Miesto stavby (ulica, číslo, obec, označenie nehnuteľnosti): 

Druh a parcelné číslo pozemku, katastrálne územie: 

 
III. K pozemku alebo stavbe, na ktorom je reklam. stavba uskutočňovaná, má navrhovateľ: 

a) vlastnícke právo 
b) iné právo (uviesť aké, napr. napr. nájomná zmluva)

 
IV. Spôsob realizácie stavby: 
Svojpomocne 
Kvalifikovaná osoba (meno, priezvisko, adresa): 

Dodávateľský 
Zhotoviteľ (meno, priezvisko/názov, adresa/sídlo): 

V. Odôvodnenie na požadovanú lehotu na začatie uskutočňovania reklamnej stavby, ak 
stavebník požaduje, aby mohol začať s uskutočňovaním reklamnej stavby v lehote dlhšej 
ako jeden rok:

 
V zmysle zákona č. 18/20018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  EÚ  č.  2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas 



 

 

Mestu Stará Ľubovňa so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti na 
účely vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok 
vybavenia  žiadosti  v  súlade  s  registratúrnym  poriadkom  Mesta.  Súhlas  možno  odvolať  iba  v  prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 
 
 
 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni dňa:       ________________________________ 

(meno, priezvisko a funkcia navrhovateľa/ 
oprávnenej osoby a jej podpis)  

 
 
Prílohy k ohláseniu reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je 
menšia ako 3 m2: 
 

a) písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú 
fyzickú alebo právnickú osobu 

b)  doklad preukazujúci iné právo k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a) až 
c)), na ktorej má byť reklamná stavba osadená (napr. nájomná zmluva) 

c)  jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy 
reklamnej stavby 

d) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach podľa pozemkovej mapy 
katastra nehnuteľností, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na 
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných 
stavieb a stavebné riešenie stavby 

e) vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania 
stavby, ak ide o stavbu uskutočňovania svojpomocou  

f) doklad o úhrade správneho poplatku (v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Zákon 
národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch) 

g) nevyhnutné stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých 
orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä: 

 orgánov verejnej správy 
 - cestný správny orgán iba pri umiestnení reklamnej stavby na alebo v cestnom 
       ochrannom pásme pozemnej komunikácie 

- správca komunikácie iba pri umiestnení reklamnej stavby na pozemnej komunikácii 
- dopravný inšpektorát k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
- krajský pamiatkový úrad pri ochrane pamiatkového fondu 
 
vlastníkov sietí a zariadenia technického vybavenia územia 
- verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
- elektrického vedenia a elektrickej stanice 
- plynárenských zariadení a plynovodov 
- telekomunikačné rozvody a zariadenia   
- rozvody tepla 
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