-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( meno, priezvisko a adresa žiadateľa )

Obecný úrad
Lysá pod Makytou
VEC: O h l á s e n i e drobnej reklamnej stavby (plocha do 3 m2) podľa § 57 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Stavebník (meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka):
....................................................................................................................................................
II. Údaje o drobnej stavbe:
Účel drobnej stavby: .................................................................................................................
Rozsah drobnej stavby:..............................................................................................................
Miesto drobnej stavby: ..............................................................................................................
Parcelné číslo pozemku:................................ Katastrálne územie: ......................................
Druh pozemku podľa katastra nehnuteľností: ...........................................................................
III. Názov hlavnej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:
..................................................................................................................................................
IV. Stavba bude uskutočňovaná
- svojpomocne*
- dodávateľsky* (názov a adresa zhotoviteľa stavby):.....................................................
....................................................................................................................................................
V. Odborné vedenie uskutočňovania reklamnej stavby bude zabezpečovať:
....................................................................................................................................................
(kvalifikovaná osoba § 44 ods. 2 SZ: vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architekt. smeru alebo
odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej 3 roky praxe v odbore) ak stavebník sám
nespĺňa uvedené požiadavky.
VI. Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné nehnuteľnosti.
Tel. kontakt stavebníka:.......................
................................................................
Podpis stavebníka /stavebníkov /
* nevhodné prečiarknuť

PRÍLOHY:
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva, a pod.)
– originál alebo overená kópia.
2. Projektovú dokumentáciu stavby (§ 43 ods. 3 SZ) v dvoch vyhotoveniach vypracovanú v zmysle ustanovení
§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
3. Jednoduchý technický opis stavby.
4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy.
5. Vyjadrenia vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná
nehnuteľnosť.
6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavbu
uskutočňovanú svojpomocou (kvalifikovaná osoba § 44 ods. 2 SZ: vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo
architekt. smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej 3 roky praxe v odbore) ak
stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky.
7. Doklad o zaplatení správneho poplatku – položka 60a písmena d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch vo výške 30 €

Upozornenie:
Stavebník môže uskutočniť ohlásenú drobnú reklamnú stavbu len na základe písomného oznámenia
stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ).
Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m 2, môže stavebník začať
uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi (§ 57 ods. 2
SZ).
Drobné reklamné stavby nepodliehajú kolaudácii (§ 76 ods. 1 SZ).

