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

Vec: Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby podľa § 88 ods. 7 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:

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

II. Osoba oprávnená konať za navrhovateľa:
Meno a priezvisko (názov) a funkcia: ....................................................................................................
Adresa:
....................................................................................................
Telefón:
....................................................................................................
E-mail:
....................................................................................................
III. Odôvodnenie návrhu a spôsob odstránenia reklamnej stavby:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
IV. Vzťah navrhovateľa k reklamnej stavbe:
a) vlastník pozemku alebo stavby, ktorý nedal právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom
pozemku alebo svojej stavbe
b) osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], ktorá nedala právo
inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe
c) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa stavebného zákona
V. Označenie a miesto nepovolenej reklamnej stavby:
Druh stavby: ...........................................................................................................................................
Miesto stavby (ulica, číslo, obec, označenie nehnuteľnosti):
.............................................................
Druh a parcelné číslo pozemku, katastrálne územie:
.............................................................
IV. Označenie vlastníka reklamnej stavby, ak je navrhovateľovi známy:
Meno a priezvisko (názov):
.................................................................................................................
Adresa (sídlo):
.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

VII. Návrh odporúčania stavebného úradu
Napríklad: Stavba bude odstránená dodávateľsky v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím
mechanizmov. Pri odstránení bude nevyhnutný vstup na susedný pozemok. Navrhovateľ naloží s
odstránenou reklamnou stavbou v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

___________________________________
(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 ohláseniu odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
a) označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie, vrátane fotografie miesta reklamnej
stavby a vyznačenie na mape alebo na kópii katastrálnej mapy
b) písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo
právnickú osobu
c) doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba ak ohlásenie podáva
vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1
písm. a) až c)] na ktorej je umiestnená nepovolená reklamná stavba
d) ďalšie dokumenty napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby, informatívnu kópiu listu
vlastníctva

