OHLÁSENIE
ZARIADENIA

ODSTRÁNENIA

INFORMAČNÉHO,REKLAMNÉHO

A PROPAGAČNÉHO

Meno a adresa navrhovateľa
V.......................... dňa ...........................
Obecný úrad
v ...................................

Vec
Ohlásenie odstránenia informačného / reklamného / propagačného zariadenia.
Podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlasujem odstránenie informačného /
reklamného / propagačného zariadenia .................... (druh, účel) ................., ktoré bolo
umiestnené na pozemku parcela č. ............... katastrálne územie .............. (alebo umiestnené
na budove pop. č. ........ na pozemku parcela č. .......... katastrálne územie ....................... na
stĺpe elektrického osvetlenia na ul. ..............., katastrálne územie .................)
Stavba je v mojom vlastníctve /v spoluvlastníctve s :
.......................................................................................................................................................
(meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby),
o čom predkladám doklad o vlastníctve.
Dôvody odstránenia informačného / reklamného / propagačného zariadenia :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Predpokladaný termín začatia prác : ........................................
Predpokladaný termín skončenia prác : ........................................
Odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení stavby budem
vykonávať prostredníctvom právnickej osoby :
.......................................................................................................................................................
(názov a sídlo odborne spôsobilej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať odstránenie
stavby.)
alebo:

Odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení budem vykonávať
svojpomocne, odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby bude vykonávať:
.......................................................................................................................................................
(meno a adresu oprávnenej osoby)
Vybúraný a prebytočný materiál bude uložený : ................................................... ( resp. ako
sa s týmto materiálom naloží )
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi :
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa má z týchto
nehnuteľností vykonávať odstránenie informačného / reklamného a propagačného/ zariadenia
alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa zákona NR SR č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

...........................................................
podpisy vlastníkov (všetkých
spoluvlastníkov)
/u právnických osôb pečiatka, meno,
priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby/

Príloha:
1. doklad , ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
2. pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba,
vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác
spojených s odstránením stavby,
3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy.

