
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA stavebný úrad 
Kubačova 21, 
831 06 Bratislava 35 

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby 

podľa § 88 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov 

I. Navrhovateľ 

Meno a priezvisko (názov): 

Adresa (sídlo): 

.I.Č..O...: ...........................................................................................................................................................  

II. Osoba oprávnená konať za navrhovateľa: 

Meno a priezvisko (názov) a funkcia: 

Adresa: 

Telefón:  .................................................................................  E-mail:  .....................................................  

III. Odôvodnenie návrhu a spôsob odstránenia reklamnej stavby: 

IV. Vzťah navrhovateľa k reklamnej stavbe: 

a) vlastník pozemku alebo stavby, ktorý nedal právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na 

svojom pozemku alebo svojej stavbe 

b) osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe (§139 ods. 1 písm. a) až c), ktorá nedala právo 

inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe 

c) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa stavebného zákona 

V. Označenie a miesto nepovolenej reklamnej stavby: 

Druh stavby: 

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

Druh a parcelné číslo pozemku, katastrálne územie: 

VI. Označenie vlastníka reklamnej stavby, ak je navrhovateľovi známy: 

Meno a priezvisko (názov): 

Adresa (sídlo): 



VII. Návrh odporúčania stavebného úradu: 

(Napr.: Spôsob odstránenia stavby, nevyhnutný vstup na susedný pozemok, likvidácia odpadu pri 

odstránení reklamnej stavby v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

PREHLÁSENIE: 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

V  ............................... dňa: ............................  

meno a podpis stavebníka 

(štatutárneho zástupcu) 

(odtlačok pečiatky) 

Prílohy k ohláseniu odstránenia nepovolenej reklamnej stavby: 

a) označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie vrátane fotografie miesta 

reklamnej stavby a vyznačenie na mape alebo na kópii katastrálnej mapy 

b) písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo 

právnickú osobu 

c) doklad preukazujúci iné právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba [§ 139 ods. 1 

písm. a) až c)], na ktorej je umiestnená nepovolená reklamná stavba 

d) ďalšie dokumenty napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby,  

Poznámka: 

Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby upravený. Po preskúmaní predložených 

dokladov môžu vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 


