MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 4.12. 2017
Č. MsÚ-1876/2017/Zib-3307/2017
VÝZVA
K OHLÁSENIU ODSTRÁNENIA REKLAMNEJ STAVBY
NEZNÁMEHO VLASTNÍKA
Asociácia vonkajšej reklamy, Trenčianska 705/55, 821 01 Bratislava, IČO: 30 809 819,
podala dňa 13.9.2017 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, ohlásenie odstránenie nepovolenej reklamnej stavby neznámeho vlastníka
podľa § 88 odst.7 písm. a) stavebného zákona, na jednostrannú reklamnú stavbu, s informačnou
plochou od 3m² do 20m² :
Miesto stavby: Vrútky, I/18 od Žiliny v smere na Strečno
Na pozemkoch k.ú.Vrútky:

p.č.KN reg. E 4159/4
p.č.KN reg. E 4286

Reklamné stavby nie sú označená v zmysle §88 odst.7 písm.a) stavebného zákona podľa, ktorého
je vlastník stavby povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie,
obchodným menom, názvom, ochrannou známkou, alebo iným symbolom, ktorý umožňuje
identifikovať vlastníka reklamnej stavby.
Nakoľko stavebnému úradu nie je známy vlastník reklamnej stavby, stavebný úrad
vyzýva
vlastníka reklamnej stavby, aby stavebnému úradu preukázal v lehote 7 dní:
-vlastnícke právo k reklamnej stavbe
-oprávnenie na jej realizáciu v súlade s podmienkami stavebného zákona
V prípade, že vlastník reklamnej stavby v stanovenej lehote nepreukáže predpísané doklady
stavebný úrad vydá podľa §88 odst.7 písm.a) stavebného zákona osobe, ktorá podala ohlásenie
odstránenia reklamnej stavby, súhlas s jej odstránením.

Podľa §88 odst.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 odst.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 odst.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. Stavebný
úrad
a) Ak vlastník reklamnej stavby nie je znám, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia
stavby súhlas s odstránením stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.
Podľa §88 odst.8 stavebného zákona vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie
vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné právo
k pozemku alebo stavbe[§139 odst.1 písm.a) až c)], je oprávnená po doručení súhlasu stavebného
úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej
stavby.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v zmysle § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.
správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrútky a na internetovej stránke Mesta
Vrútky www.Vrutky.sk Slúži ako doručenie a za deň doručenia sa považuje 15.deň vyvesenia.
Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

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

Zvesené dňa : ...................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby, potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie.

Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta

Doručiť:
1. Asociácia vonkajšej reklamy, Trenčianska 705/55, 821 01 Bratislava
2. a/a
Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk

