
Žiadosť o záväzné stanovisko 
 
 
 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Nitre 
Piesková 32 
949 01 Nitra 
 
 
 
Vec:   Žiadosť o záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa § 140a zákona  
           č. 50/1976 Zb. k umiestneniu reklamnej stavby z hľadiska bezpečnosti  
           a plynulosti cestnej premávky  
 
I. Žiadateľ: ...................................................................................................................... 

(meno, názov, adresa) 

 II. Druh, účel, reklamnej stavby: 
..........................................................................................................................................

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

III. Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má reklamná stavba umiestniť   

- pozemok parc. č. ................................................................................................. 

- katastrálne územie .............................................................................................. 

- stavba súp.č.. .........., ktorý je umiestnený na parcele  číslo............................. 

kat. územie ................................ 

 
                                                                                       ................................................. 
                                                                                          podpis stavebníka 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1. Vizualizácia s umiestnením reklamnej stavby 
2. Situácia so zakótovaním polohy reklamnej stavby 

 3.   Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta MsÚ Nitra k reklamnej stavbe  
       z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou 
 
 
 



Poznámka: 
 
Podľa § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný 
zákon“): 
Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane 
zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane 
prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach 
na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych 
pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických 
zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o 
veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti 
jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych 
hraníc, o pozemných komunikáciách, o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri 
umiestňovaní reklamných stavieb, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom 
letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických 
komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej 
ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na 
základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje 
požiadavky podľa osobitných predpisov. 
 
Podľa § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona: 
Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je 
správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa 
osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa 
tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí. 
 
Podľa § 140a zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: 
Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej 
stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu, 
ministerstvo vnútra. 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20210601#paragraf-140a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20210601#paragraf-126.odsek-1
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