
 

 

Obecný úrad Hviezdoslavov 

            Hviezdoslavov č.8 
              930 41  Hviezdoslavov 

 

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu reklamnej stavby (RS) na 
nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov 
 

Stavebník / Žiadateľ 

Meno a priezvisko 
(Obchodný názov)  IČO: 

Adresa 
(Sídlo) 

 

Kontaktné údaje tel.: e – mail: 

 

V zastúpení 

Meno a priezvisko 
(Obchodný názov) 

 

Adresa 
(Sídlo) 

 

Kontaktné údaje tel.: e – mail: 

 

Údaje o reklamnej stavbe 

Popis RS Druh RS  

Účel RS  

Rozmery RS (najväčšia inform.plocha)  

 

Miesto RS Ulica, číslo, časť mesta  

Doterajší spôsob užívania 
pozemku / stavby  

GPS súradnice (predbežné)  

 

Doba trvania RS Predpokladaný termín umiestnenia RS od: do: 

   

Nehnuteľnosť podľa katastra nehnuteľností vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov 
Parcelné číslo KN-C (KN-E) Druh pozemku (kultúra) Katastrálne územie LV 

    
    
    

 

  
 V Hviezdoslavov dňa  ___________________________________________  

 

Podpisy všetkých stavebníkov 
(pri fyzických osobách) 

 

  
 

 
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 

(pečiatka a podpis) 
 

  



Povinné prílohy:  
K žiadosti o stanovisko k umiestneniu reklamnej stavby na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Obce 
Hviezdoslavov stavebník / žiadateľ pripojí nasledovné prílohy: 
 
- Projektová dokumentácia reklamnej stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním 
s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby, vrátane technického opisu konštrukčného riešenia 
reklamnej stavby a jej inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, 
stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický 
opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie    
- Vizualizácia umiestnenia reklamnej stavby - náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, 
ktorým sa preukáže vhodnosť začlenenia reklamnej stavby do priestoru, 
- Jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej  stavby  na pozemku, 
vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, širšie vzťahy, 
- Písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú 
osobu 
 
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu RS potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí: 
 - údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, 
zakrytím svetla, hlukom. 
 


