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V Leopoldove, 07.08.2018

Súhlas s odstránením reklamnej stavby

Mestu Leopoldov, ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov prijalo dňa 28.05.2018 ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka 
podľa § 88 ods. 7 písm. a) stavebného zákona. Ohlásenie podalo Mesto Hlohovec, M. R. 
Štefánika 1,920 01 Hlohovec, ako vlastník pozemku na ktorom sa reklamná stavba nachádza.

Reklamná stavba je bez označenia, o rozmeroch 2,03 x 4,3 m. Nachádza sa 
v katastrálnom území Hlohovec, par. č. 627/1 reg. C, situovanej na ul. Zábranie. Reklamnú 
stavbu stavebný úrad nepovolil a jej vlastník je neznámy.

Podľa § 88 ods. 7 stavebného zákona sa povolenie stavebného úradu nevyžaduje na 
odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s 
ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré 
treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku 
alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až 
c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej 
stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto 
zákona. Ak vlastník reklamnej stavby nie je známy stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala 
ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.

Dňa 28.06.2018 svojim oznámením č. LEO/5989/265/2018 stavebný úrad oznámil 
všetkým účastníkom konania ohlásenie odstránenia reklamnej stavby. Vzhľadom na to, že 
vlastník reklamnej stavby je neznámy. Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou v zmysle 
§ 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok). 
Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a Leopoldov a na webovom sídle úradu po 
dobu 15 dní. V oznámení bol vlastník reklamnej stavby upozornený na to, že ak sa neprihlási 
v stanovenej lehote, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie, súhlas na odstránenie 
reklamnej stavby. Dňa 13.07.2018 lehota uplynula, pričom ani ku dňu vydania tohto súhlasu 
nikto nepreukázal vlastníctvo k reklamnej stavbe.
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s § 88 ods. 7 písm. a) stavebného
v v

zákona stavebný úrad vydáva Mestu Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, ICO: 
312 509,

súhlas
s odstránením reklamnej stavby ohlásenej na odstránenie.

Tento súhlas s odstránením nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné 
opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy, ktoré vyžadujú osobitné predpisy.

Podľa § 88 ods. 8 stavebného zákona vlastník pozemku alebo stavby, záujmové 
združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má 
iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], je oprávnená po doručení súhlasu 
stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady 
vlastníka reklamnej stavby.

Upozornenie pre ohlasovateľa:
- reklamná stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím jej častí
- reklamná stavba bude odstraňovaná tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti, života a zdravia osôb a k ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia
- pri odstraňovaní reklamnej stavby nesmie byť ohrozená prevádzkyschopnosť sietí 

technického vybavenia územia
- okolie odstraňovanej reklamnej stavby nesmie byť touto činnosťou a j ej dôsledkami 

nadmerne obťažované
- po odstránení reklamnej stavby bude okolitý terén uvedený do pôvodného stavu
- náklady na odstránenie znáša žiadateľ
- odstránenie reklamnej stavby musí prebiehať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) z dôvodu neznámeho pobytu 
účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Leopoldov a 
tiež zverejnené na webovej stránke úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Príloha:
fotodokumentácia reklamnej stavby

Na vedomie:
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
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