Obec...................................................................................................................................................

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
Žiadateľ
Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby:.......................................................................................
adresa bydliska / sídla právnickej osoby: ..................................................................................................
č. tel./e-mail: ..............................................................................................................................................
a) Veľkosť informačnej plochy stavby (m2)......................................................................................
b) miesto stavby ..............................................., ulica ......................................................................
c) parc. č. stavebného pozemku ........................................ kat. územie ............................................
d) projektant stavby ...........................................................................................................................
e) zhotoviteľ stavby ..........................................................................................................................
f) mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností......................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ÚDAJE O STAVEBNOM DOZORE
Odborný stavebný dozor na stavbe žiadateľa bude vykonávať:
Meno a priezvisko ......................................................................................................................................
Povolanie, kvalifikácia ...............................................................................................................................
bytom .........................................................................................................................................................
Prehlásenie osby stavebného dozora : .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA
Obec/ ....................................................................................................................... ..................................................
so sídlom: ..............................................................................................................................................................,
ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ
2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za
účelom spracovávania žiadostí a návrhov, podaných podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov a podaní a žiadosti
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a osobitných
predpisov, spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych
predpisov (najmä zo zákona č. 372/1990 Zb., 369/1991 Zb., č. 211/2000 Z.z., č. 9/2010 Z.z. a pod.)

Obec ....................................................................... vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje
spracovávajú.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania.
Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené obci .....................................................................

V ..................................... dňa ......................................
.......................................................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
 doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má
k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu
alebo vykonať zmenu stavby , alebo udržiavacie práce na nej.( List vlastníctva z OÚ
Prievidza, katastrálneho odboru alebo nájomnú zmluvu)
 Kópia katastrálnej mapy z OÚ Prievidza katastrálneho odboru
 Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
 2x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
 2x projekt. dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona.
V prípadoch uvedených v § 45 ods.6 písm. a) stavebného zákona, ak sa jedná o projekt
jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, postačí proj. dokumentácia
vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. S uvedením najväčšej informačnej
plochy reklamnej stavby vrátane statického posúdenia stavby a požiarno-bezpečnostného
riešenia stavby Vo väzbe na § 44 ods. 2 stavebného zákona, ak stavebník bude uskutočňovať
jednoduchú stavbu, drobnú stavbu alebo ich zmenu svojpomocou, je povinný zabezpečiť
odborné vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou;
vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby priloží k žiadosti o stavebné
povolenie.
(v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona)
 Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce
 Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
a) Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, položka 60, písmeno
i) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m².... 60 €
j) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ................. 150 €

