Mesto Nesvady
OVRŽPaSM
Obchodná 23
946 51 Nesvady
VEC: Ž i a d o s ť o zmenu doby trvania reklamnej stavby podľa § 67, ods. 4 zákona zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení
neskorších predpisov.

Stavebník: ___________________________________________________________________________
Adresa (sídlo, IČO) stavebníka: __________________________________________________________
Zmena doby trvania reklamnej stavby: do __________________________________________________
Rozmery reklamnej stavby: _____________________ počet kusov __________________
pre ktorú vydal stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu reklamnej stavby:
____________________________________________________________________________________
(názov správneho orgánu)
pod č. j.: ________________________________, zo dňa ___________________________
Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka:
Označenie nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnená reklamná stavba:
Pozemok parc. číslo ______________________ katastrálne územie __________________
Ulica _______________________________ druh pozemku _________________________
alebo:
dom č. súpisné ______________ ulica a orientačné č. _____________________________
umiestnený na parcele číslo: ______________________ k.ú._________________________
K stavbe resp. k pozemku, na ktorom je reklamná stavba umiestnená mám:
____________________________________________________________________________________
/uviesť vlastnícke alebo iné právo
V.................................... dňa ........................
________________________
podpis stavebníka
u právnických osôb odtlačok pečiatky
meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

V zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
podľa položky 60a písm. b) a písm. d) za vydanie povolenia na zmenu doby trvania reklamnej stavby
platí správny poplatok pri podaní žiadosti nasledovne:
podľa položky 60a písm. b)
1. reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2
2. reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2

60 €
150 €

podľa položky 60a písm. d)
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

30 €

Prílohy:
1. Doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku
navrhovanú reklamnú stavbu (t.j. napr. list vlastníctva, resp. nájomná zmluva s vlastníkom
nehnuteľnosti vrátane súhlasu vlastníka s umiestnením stavby).
2. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.
3. Právoplatné rozhodnutie, ktorým bola stavba povolená.

