
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

REKLAMNÉ STAVBY  

PO NOVELE STAVEBNÉHO ZÁKONA 
(§43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona)    

 

 

Lektor:    

JUDr. Helena Spišiaková 

 

 

    

  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
 „Prvý veľký krok v živote  

každého človeka je pripustiť,  

že nevie.“ 

Pam Brown 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

 
REKLAMNÉ STAVBY  

PO NOVELE STAVEBNÉHO ZÁKONA 
(§43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona)    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                 2. september 2021 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„novela“) nadobudol účinnosť dňom 1.mája 2021. Novela zaviedla legislatívne 

úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, 

umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných 
stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania. 

CIEĽ SEMINÁRA 

 Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú 

v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad 

príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, 

aby postup obce pri riešení reklamných stavieb bol v súlade so zásadami 

zákonnosti.   

CIEĽOVÁ SKUPINA 

- zamestnanci obecných úradov (spoločných stavebných úradov), ktorí 

majú v náplni práce povoľovanie reklamných stavieb 

- starostovia obcí  

PROGRAM 

1. Reklamné stavby podľa stavebného zákona 
1.1. Právna úprava pojmu „reklamná stavba“  

1.2. Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti 

1.3. Technické požiadavky na reklamné stavby 

2. POVOĽOVANIE reklamných stavieb  
2.1. Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie 

2.2. Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce 

2.3. Ohlasovanie drobných reklamných stavieb 

2.4. Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní  

2.4.1. Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby 

2.4.2. Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby 

2.4.3. Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu 

3. UŽÍVANIE reklamných stavieb 
3.1. Údržba reklamných stavieb 

3.2. Nevyhnutné úpravy  

3.3. Nariadenie zabezpečovacích prác 

4. NELEGÁLNE (nepovolené) reklamné stavby 
4.1. Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad 

4.2. Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách  

4.2.1. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia 

4.2.2. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia 

5. SANKCIE za nelegálne reklamné stavby 
5.1. Priestupky podľa stavebného zákona 

5.2. Správne delikty podľa stavebného zákona 

5.3. Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona 

6. Právna úprava iných reklamných PROSTRIEDKOV 

Študijné materiály: 

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to podrobné 

poznámky k novele stavebného zákona ohľadne reklamných stavieb. 

Študijným materiálom je aj publikácia „Reklamné stavby podľa stavebného 

zákona“ a je možné si ju objednať v Eshope vydavateľstva Wolters Kluwer: 

https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/reklamne-stavby-podla-stavebneho-

zakona.p3823.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFA

VS 

Ďalším študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, 2. 

vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych 

deliktov); je možné si ju objednať na linku: 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-

vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFF

AVS 

VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky 

uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii. 

Lektor:  JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                    2. september 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  27. august 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 02092021 ŠS: IČO organizácie 

do 27. augusta 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 29. jún 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

REKLAMNÉ STAVBY  

PO NOVELE STAVEBNÉHO 

ZÁKONA 
(§43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona),  

 

ktorý sa uskutoční dňa   

2. septembra 2021 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 27. 8. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 
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