
1 

 

                                                                      Mesto Senica 

                                                                                     Spoločný obecný úrad  

                                                                                 Štefánikova 1408/56 

                                                                        905 01   Senica 
 

 

                                                                                           V Senici, dňa .................................... 
 

 

 

 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS), ktorej najväčšia informačná 

plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane) podľa ustanovenia § 58 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ustanovenia  § 8, 

9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 
 

Stavebník : 

Meno, priezvisko /  názov firmy : ................................................................................................ 

adresa bydliska / sídlo firmy: ....................................................................................................... 

č. tel./e-mail: ................................................................................................................................ 

Popis reklamnej stavby : 

- veľkosť plochy RS v m2 :  ......................................................................................................... 

- druh RS ...................................................................................................................................... 

- počet RS ..................................................................................................................................... 

- charakter RS : trvalé  -  dočasné    (nehodiace sa vyčiarknite) 

- pri dočasnej RS uviesť časť trvania :  od....................................... do ....................................... 

- miesto stavby ............................................................................................................................. 

- parcela č. ............................................................. kat. územie ................................................... 

 

K stavebnému pozemku má stavebník :  vlastnícke* 

                                                                                       iné právo* (uviesť aké)  ................................................ 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Účastníci stavebného konania : osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb (vrátane reklamných stavieb). 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Spôsob uskutočnenia stavby :  

- svojpomocne - meno a priezvisko, adresa, stavebná kvalifikácia   ........................................... 

....................................................................................................................................................... 

- dodávateľsky - uviesť názov a adresu dodávateľa : ................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (meno a priezvisko, adresa projektanta: 

....................................................................................................................................................... 

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 50/1976 Zb., za 

účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu 

spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom 

v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa 

požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej 

osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať 

návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 

820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský 

úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. 

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov 

nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 

     

 

 

....................................................................   

        podpis stavebníka, splnomocneného 

                                                                                         zástupcu, pečiatka  

 

 

 

 

 
Prílohy : 

• Kópia katastrálnej mapy 

• Splnomocnenie zastupovať stavebníka (v prípade zastupovania v konaní) 

• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 

• Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania 

stavby v prípade, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou   (§ 44 ods. 2 stavebného zákona - vybrané činnosti vo 

výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností) 

• 2 x situačný výkres stavby vypracovaný oprávnenou osobou na podklade katastrálnej mapy so zakreslením reklamnej 

stavby a jej umiestnenia na pozemku, vrátane odstupov  od hraníc susedných pozemkov, stavieb  a zariadení, s 

vyznačením ochranných pásiem a inžinierskych sietí  

• 2 x projekt stavby vypracovaný a podpísaný oprávnenou osobou - projektantom (v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona),  

• súčasťou projektu musí byť:  preukázanie  mechanickej odolnosti 

• ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na el. vedenie a stability RS 

- požiarno-bezpečnostné riešenie RS   

• Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

Poznámka: 

Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie doklady a údaje potrebné k 

vydaniu oznámenia (rozhodnutia) stavebného úradu. Po preskúmaní predložených dokladov môžu podľa povahy veci 

vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 
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