
 

1 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha 
má veľkosť od 3 m² 
 
(1) K žiadosti o povolenie reklamnej stavby sa pripojí 
a) dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia 

v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach (statický posudok, PD elektroinštalácie – NN 
prípojka, uzemnenie), 

b) doklad, ktorým stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na pozemku 
navrhovanú reklamnú stavbu, 

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy. 

 
(2) Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby 

potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí 
a) náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť 

začlenenia reklamnej stavby do priestoru a jeho výtvarné riešenie, 
b) technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jeho 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, 

c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi 
konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, 

d) údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, 
zakrytím svetla, hlukom. 

 
Ďalšie prílohy: 
1. doklad o zaplatení správneho poplatku 
2. splnomocnenie na zastupovanie v konaní (ak žiadosť podáva stavebník prostredníctvom 

svojho zástupcu) 
3. výpis z obchodného registra/živnostenského registra – kópia 
4. listy vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy – pre stavebné pozemky (originály) 
5. listy vlastníctva susedných nehnuteľností (z katasterportálu) 
6. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (v primeranej 

mierke) so zakreslením polohy navrhovanej RS s vyznačením vzdialeností od komunikácie, 
resp. od hraníc pozemku (podľa požiadaviek dotknutých orgánov) 

7. vizualizácia RS 
8. fotografia nehnuteľnosti - stavby a jej okolia 
9. iné (uviesť): 

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

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

................................................................................................................................................. 
 
Poznámka: 
Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie 
doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predložených dokladov 
môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 


