Ohlásenie reklamnej stavby
v zmysle § 55 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov



							Obec Červený Kláštor
							OcÚ Červený Kláštor 65
							059 06 Červený Kláštor 

Vec: Ohlásenie reklamnej stavby

I. Žiadateľ: .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(meno, názov, adresa, telefón, e - mail)

II. Druh, účel, miesto, doba trvania reklamnej stavby:
......................................................................................................................................................................

III. Doba trvania reklamnej stavby: od: ....................................... do: ..............................................

IV. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude reklamná stavba tvoriť doplnkovú funkciu:
.....................................................................................................................................................................

V. Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má reklamná stavba umiestniť
pozemok parcelné. č. ......................... katastrálne územie .................................. alebo na dome č. pop.
................, ktorý je umiestnený na parcele č. ......................, katastrálne územie .....................................

Stavba je - nie je kultúrnou pamiatkou. (nehodiace sa preškrtnite)

V. Spôsob uskutočnenia:

a) svojpomocou – stavebný dozor ..............................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)
b) dodávateľsky .........................................................................................................................................
(meno, priezvisko, názov firmy, adresa)

									.................................................
									            podpis stavebníka

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon), poskytuje Obci Červený Kláštor ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov dotknutej osoby, a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona



Prílohy:

- Nájomná zmluva alebo iné právo k pozemku /originál/
- Aktuálny list vlastníctva /originál/
- Aktuálnu kópia katastrálnej mapy /originál/
- Situácia so zakótovaním polohy reklamnej stavby
- Projektová dokumentácia reklamnej stavby
- Záväzné stanovisko alebo stanovisko podľa § 140b odst. 1 stavebného zákona vydané cestným správnym orgánom uplatňujúcim záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov : 
	● OcÚ Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor 
	● Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
- Doklad o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v  znení neskorších predpisov
- Vizualizácia umiestnenia reklamnej stavby
- Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
- Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov
/ak je reklamná stavba umiestnená v ochrannom pásme NKP Kláštor kartuziánov/

Zaplatiť správny poplatok za každé jednotlivé zariadenie podľa Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ak najväčšia informačná plocha reklamnej stavby má veľkosť: do 3 m² vrátane ................... 30 eur, prevodom alebo v hotovosti v pokladni OcÚ v Červenom Kláštore. Pokladničný doklad o zaplatení správneho poplatku je potrebné priložiť k žiadosti.

