V Ilave dňa..................................
Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 ILAVA

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu , na ktorej
najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - podľa § 76 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov
I. Navrhovateľ:
Meno a priezvisko (názov):
.................................................................................................................
Adresa (sídlo):
.................................................................................................................
IČO:
.................................................................................................................
Osoba oprávnená konať za navrhovateľa: ..................................................................................................
Telefón:
.................................................................................................................
E-mail:
.................................................................................................................
II. Označenie a miesto reklamnej stavby:
Druh stavby:
.................................................................................................................
Miesto stavby (ulica, číslo, obec, označenie nehnuteľnosti): ......................................................................
Druh a parcelné číslo pozemku, katastrálne územie: ..................................................................................
III. Dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
IV. Predpokladaný termín dokončenia stavby: .....................................................................................
V. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ...................................

_____________________________________
(meno priezvisko a funkcia navrhovateľa/
oprávnenej osoby a jej podpis)

Mesto Ilava 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.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania
a vybavenia 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 spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe
rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako
aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na
adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, osobne do podateľne alebo elektronicky na email:
zodpovedna.osoba@ilava.sk

Prílohy k návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia
informačná plocha je väčšia ako 20 m²:
a) písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo
právnickú osobu
b) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
d) doklad o uhradení správneho poplatku
e) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: stavebné povolenie, certifikáty použitých
výrobkov

