Ohlásenie reklamnej stavby
v zmysle § 55 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Mesto Skalica
Spoločný stavebný úrad
Námestie slobody č. 1
909 01 Skalica

Vec: Ohlásenie reklamnej stavby
I. Žiadateľ: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(meno, názov, adresa, telefón, e-mail)

II. Druh, účel, miesto reklamnej stavby:
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
III. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude reklamná stavba tvoriť doplnkovú funkciu:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
IV. Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má reklamná stavba umiestniť:
pozemok parcelné č. …...................................katastrálne územie ........................... alebo na stavbe
č. ..............................................., ktorá je umiestnený na parcele č. ....................................................
Stavba je -nie je* kultúrnou pamiatkou.
Stavba sa nachádza – nenachádza* v Centrálnej mestskej zóne mesta Skalica.
(*nehodiace sa prečiarknuť)

V. Spôsob uskutočnenia:
a) svojpomocou –stavebný dozor .........................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)
b) dodávateľsky ....................................................................................................................................
(meno, priezvisko, názov firmy, adresa)

.................................................
podpis stavebníka
Prílohy:
- Nájomná zmluva alebo iné právo k pozemku /originál/
- Aktuálny list vlastníctva - zabezpečí stavebný úrad v zmysle zákona č. 177/2018 Z.z.,
- Aktuálna kópia katastrálnej mapy – zabezpečí stavebný úrad v zmysle zákona č. 177/2018 Z.z.,
- Situácia so zakótovaním polohy reklamnej stavby

-2-Konštrukčný výkres reklamnej stavby
-Záväzné stanovisko alebo stanovisko podľa § 140b odst. 1 stavebného zákona vydané cestným
správnym orgánom uplatňujúcim záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov
●MsÚ Skalica, referát dopravy a cestného hospodárstva – pri miestnych a účelových komunikáciách
●Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pri cestách II. a III. tr.
-Vizualizácia umiestnenia reklamnej stavby
-Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava /ak je reklamná stavba umiestnená v centrálnej
mestskej zóne/
Správny poplatok:
správny poplatok za každé jednotlivé zariadenie podľa Zákona č. 145/1995 Z.z. O správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 60a ak najväčšia informačná plocha reklamnej
stavby má veľkosť do 3m² vrátane 30 eur v hotovosti v pokladni MsÚ v Skalici alebo prevodom na
účet Mesta Skalica č. 20124182/0200, variabilný symbol: 236.
Správny poplatok ..................... eur zaplatený dňa …...................... v pokladni Mestského úradu v
Skalici, č. dokladu .............................

