
  

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby 
 podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb., vyhlášky  MŽP SR č 453/2000Z.z.  

a zákona č. 145/1995 Z.z. 
 

 

 

                         ................................................ 
                                                                                            Spoločný stavebný úrad  

               038 41 Košťany nad Turcom č. 64 
 

   
  

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

adresa bydliska / sídla firmy: ....................................................................................................... 

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

  
žiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby  

                                                                      

číslo stavebného povolenia:..........................................................................................................  

vydané (názov stavebného úradu) ................................................................................................ 

právoplatné dňa ............................................................................................................................  

  
navrhovaná zmena doby trvania reklamnej stavby do : .........................................................  

 

  
Stručný popis a zdôvodnenie  zmeny doby trvania reklamnej stavby:   

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

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

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

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

 
  
  
  
V.................................. dňa .............................  

........................................................              
podpis žiadateľa   
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Prílohy:  
� Právoplatné stavebné povolenie (fotokópia)  

� Doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo stavby), ktorých sa zmena týka (originál 
resp. fotokópia listu vlastníctva overená notárom,  použiteľná  na právne úkony), alebo že má k pozemku či 
stavbe iné právo (LV + Nájomná zmluva, LV + Dohoda o zriadení vec. bremena, LV + Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve atď.)  

� Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list  

� Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podľa zákona. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v  
zn. n. p. , položky 60a písm. b)  

Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť  3 - 20 m2 ............ 60  €   
Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha  je väčšia   ako   20 m²..................  150 €  

  

  
Upozornenie:  
  
1. Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby musí byť podaná v čase platnosti povolenia reklamnej 

stavby- minimálne 30 dní pred uplynutím platnosti .  
2. Podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú 

splatné pri podaní. Ak poplatok nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. 
Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.      

 
 
 
 

Kontakt : č. tel/fax 043 – 413 62 43, 430 16 52 – obecný úrad a stavebný úrad 

stavbar@kostanynadturcom.sk 
                          


