.............................................................................................................................................
Meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt na navrhovateľa

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

V:................................. dňa:...................

Vec: Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
Žiadateľ
Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby:...................................................................
adresa bydliska / sídla právnickej osoby: ................................................................................
č. tel./e-mail: ...........................................................................................................................
žiada o zmenu trvania reklamnej stavby
číslo stavebného povolenia: ..................................................................................................
vydaného (kým) ....................................................................................................................
dňa .........................................................................................................................................
navrhovaná zmena trvania reklamnej stavby :
navrhujem predĺžiť do...........................................................................................................
Stručný popis a zdôvodnenie zmeny trvania reklamnej stavby:...........................................
...............................................................................................................................................

……………………………………………
Podpis navrhovateľa
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej zastupovať právnickú osobu
(pečiatka, podpis)
Pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadateľov

Prílohy:
■ Právoplatné stavebné povolenie - originál
■ Doklad preukazujúci oprávnenosť žiadateľa k predloženiu žiadosti o zmenu trvania reklamnej stavby
Doklady, ktorými navrhovateľ preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo stavieb ktorých sa zmena týka, alebo
že má k pozemkom či stavbám iné právo, - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k
stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného 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 od 3 m2 do 20 m2 ......60 €
Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ....................150 €
Upozornenie:
1. Povolenie zmeny trvania v zmysle stavebného zákona pre reklamnú stavbu vydáva mesto ako príslušný stavebný
úrad.
2. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby musí byť podaná v čase platnosti povolenia reklamnej stavbyminimálne 30 dní pred uplynutím platnosti .
3. Povolenie zmeny môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku v zmysle zákona o správnych
poplatkoch.

