
                                                                                  Mesto Žilina 

                                                                                  Spoločný obecný úrad v Žiline 

                                                                                  Stavebný úrad 

                                                                                  Námestie obetí komunizmu l 

                                                                                  011 31  Žilina    

 

 

 

                                                                                  V Žiline, dňa .............................................. 

 

 

 

 

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby 

  

 

 

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:  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mesto Žilina 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 Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, osobne do podateľne  

alebo elektronicky na email  zodpovednaosoba@zilina.sk. 

 

 

 

 

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

.. 

             podpis žiadateľa  

 
 
 

 

Prílohy: 

 Právoplatné stavebné povolenie (fotokópia) 

 Doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo stavby), ktorých sa zmena 

týka,  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.                                                

 

 

 

mailto:zodpovednaosoba@zilina.sk

