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Odstraňovanie 
reklamných stavieb



základná informácia

• do 2. januára 2015 

informačné zariadenia, reklamné zariadenia a 
propagačné zariadenia

• od 2. januára 2015 

reklamné stavby

(zákon č. 293/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)



Reklamná stavba je
• stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, 
• ktorá je pevne spojená so zemou pevným základom 
i. strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, 
ii. ukotvením pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe alebo 
iii. pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, alebo 
•alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje 
úpravu podkladu a
•ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných 
priestorov.
(podmienky musia byť splnené kumulatívne)

Pevným základom na zemi môže byť najmä betónový, kamenný, železný alebo z iného pevného materiálu alebo 
v kombinácií týchto materiálov vyhotovený objekt alebo zemou alebo iným materiálom naplnený objekt 
položený na zemi, ktorý slúži na upevnenie konštrukcie, ktorá sa upevní strojnými súčiastkami alebo zvarom.

Upraveným podkladom na osadenie reklamnej stavby možno rozumieť najmä plochu po odstránení pôdnej 
vrstvy, spevnenú plochu, podpery alebo prefabrikované podklady. Za upravený podklad možno považovať aj 
prírodný podklad, ak svojimi vlastnosťami umožňuje osadenie reklamnej stavby.

Počas celej doby trvania reklamnej stavby musí byť reklamná stavba označená menom a priezviskom, 
obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu 
vlastníka reklamnej stavby. (§ 86 ods. 4 stavebného zákona)

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na 
reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu. (§ 43 ods.3 
stavebného zákona)

reklamné stavby – definícia § 43 ods. 2 stavebného zákona



Stavebnými prácami sú podľa § 43g ods. 1 stavebného zákona odborné 
činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavebná konštrukcia reklamnej stavby zo 
stavebných výrobkov. Stavebná konštrukcia reklamnej stavby musí spĺňať 
podmienky stavby podľa prvej a druhej časti vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný výrobok je podľa čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované 
podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011) každý výrobok alebo 
každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v 
stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre 
stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby. Zoznam skupín 
stavebných výrobkov ustanovuje vyhláška ministerstva č. 162/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov.

reklamné stavby – definícia § 43 ods. 2 stavebného zákona



reklamné stavby – najväčšia informačná plocha (príklady)



reklamné stavby – najväčšia informačná plocha (príklady)



reklamné stavby – najväčšia informačná plocha (príklady) 



Reklamné stavby sú inžinierske stavby. (§43a ods. 3 písm. r)

Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m², sú drobné stavby. 
b) má veľkosť od 3 m², sú jednoduché stavby. 

Na účely povoľovania sa reklamné stavby členia podľa veľkosti 
informačnej plochy na reklamné stavby, na ktorých najväčšia 
informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m² – takéto stavby sa ohlasujú 
b) má veľkosť od 3 m² do 20 m2 – takéto stavby sa povoľujú 
c) je väčšia ako 20 m² – takéto stavby sa povoľujú aj kolaudujú. 

reklamné stavby - definícia



reklamné stavby – grafikon povoľovania



reklamné stavby – ohlásenie drobných stavieb

§ 57 stavebného zákona 

• pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej 
najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², 

• písomne vopred ohlási stavebnému úradu 
uskutočnenie takejto drobnej stavby/stavebné 
úpravy

Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané 
stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu. 



reklamné stavby – povolenie jednoduchých stavieb

§ 58 stavebného zákona 

• pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej 
najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 
m², 

• písomne vopred požiada stavebný úrad o 
stavebné povolenie

Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania 
došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci 
rozhodnúť. (§ 18 ods. 2 správneho poriadku)



reklamné stavby – kolaudácia jednoduchých stavieb

Kolaudačnému konaniu podliehajú v súlade s § 76 ods. 4 stavebného zákona reklamné stavby, na 
ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m². 

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad 
postupuje v kolaudačnom konaní podľa § 76 a 83 stavebného zákona. 

Podľa § 81c písm. b) stavebného zákona môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť, ak ide o
jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu,
garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva písomne; tento návrh v súlade s § 17 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. obsahuje: 

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka, 

b) označenie a miesto stavby, 

c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, 

d) predpokladaný termín dokončenia stavby, 

e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

f) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia (ak sa stavebník odchýlil od 
stavebného povolenia). 



reklamné stavby – predĺženie doby trvania dočasnej reklamnej stavby

Zmena doby trvania stavby!! (§ 67 ods. 4 stavebného zákona )

Stavebník je oprávnený požiadať o zmenu doby trvania reklamnej stavby, pri reklamnej stavbe, 
ktorá je dočasná, a to pred uplynutím tejto doby. 

V takomto prípade doba trvania reklamnej stavby neplynie, a to až do nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby. 

K žiadosti stavebník priloží len doklady, ktorými preukáže vzťah k pozemku (aktuálny list 
vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy) najmä že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že 
má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje predĺžiť dobu trvania reklamnej stavby, 
alebo priloží iné doklady, ktoré sú potrebné na preukázanie oprávnenia na predĺženie doby 
trvania reklamnej stavby. 

Stavebný úrad v konaní o predĺžení doby trvania dočasnej stavby posudzuje len doklady, ktoré 
stavebníka oprávňujú predĺžiť dobu trvania stavby. 

Forma preukázania iných podmienok na predĺženie doby trvania reklamnej stavby napr. čestné 
vyhlásenie stavebníka



reklamné stavby – dodatočné povolenie reklamnej stavby

Reklamné stavby umiestnené po 2. januári 2015 bez ohlásenia 
alebo stavebného povolenia alebo v rozpore s ním nie je možné 
dodatočne povoliť; podľa § 88b ods. 2 stavebného zákona sa 
ustanovenia o konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a 
ods. 1 až 6 stavebného zákona nevzťahujú na reklamné stavby.

Ak bolo zrušené právoplatné stavebné povolenie pre reklamnú 
stavbu,  pretože bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne 
záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným 
nariadením, opakovane sa uskutoční konanie o žiadosti o 
stavebné povolenie a primerane sa použijú ustanovenia § 58 až 
66 stavebného zákona.



odstraňovanie reklamných stavieb - § 88 stavebného zákona 

• vlastník reklamnej stavby nepotrebuje povolenie stavebného úradu

• vlastník reklamnej stavby nemá zákonnú oznamovaciu povinnosť; ak vlastník 
reklamnej stavby oznámi odstránenie reklamnej stavby, stavebný úrad 
takéto oznámenie zaeviduje

z úradnej moci

Odstránenie reklamnej stavby

na základe ohlásenia (tzv. skrátené konanie o              
odstránení)

Stavebný úrad nariadi vlastníkovi reklamnej stavby odstránenie reklamnej stavby, 

a) ak je závadná a ohrozuje život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, 

b) ak bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo pri stavbách, ktoré 
treba ohlásiť, bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 stavebného 
zákona, 

c) na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3 stavebného zákona), 

d) ak je dočasnou stavbou, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý 
bola zriadená a stavebník nepožiadal o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím 
tejto doby. 



odstraňovanie reklamných stavieb - § 88 ods. 7 a 8 stavebného zákona 

Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby môže podať 

a) vlastník pozemku alebo stavby, ktorý nedal právo inej osobe uskutočniť 
reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo na svojej stavbe, 

b) osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až 
c) stavebného zákona], ktorá nedala právo inej osobe uskutočniť reklamnú 
stavbu na svojom pozemku alebo na svojej stavbe alebo 

c) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa 
stavebného zákona. 

Ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala 
ohlásenie odstránenia stavby, súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo 
dňa podania ohlásenia. 

Ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad vyzve tohto vlastníka, aby do 15 
dní odo dňa doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej 
stavby na pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a je zhotovená v súlade s 
podmienkami podľa stavebného zákona, inak stavebný úrad do 30 dní odo dňa 
márneho uplynutia 15-dňovej lehoty vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia 
stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.



odstraňovanie reklamných stavieb - § 88 ods. 7 a 8 stavebného zákona 

Predmetom skráteného konania o odstránení nepovolenej stavby je zistenie
vlastníka reklamnej stavby, ktorá je predmetom konania a zistenie
skutočnosti, či táto stavba bola povolená alebo ohlásená.

Stavebný úrad postupuje v skrátenom konaní v súčinnosti s osobou, ktorá
podala ohlásenie odstránenia reklamnej stavby a známym vlastníkom
reklamnej stavby v záujme operatívneho odstránenia nelegálnej reklamnej
stavby.



odstraňovanie reklamných stavieb - § 88 ods. 7 a 8 stavebného zákona 

Stavebný úrad na základe ohlásenia odstránenia reklamnej stavby začne 
„skrátené konanie“ o odstránení reklamnej stavby. 

Oznámenie o začatí konania, ak vlastník reklamnej stavby nie je známy alebo 
nie je známy jeho pobyt, sa vykoná verejnou vyhláškou. 

Zároveň, ak nie je známy pobyt vlastníka reklamnej stavby alebo sa vlastníkovi 
reklamnej stavby, ktorý si neustanovil zástupcu, nepodarilo doručiť písomnosť 
na známu adresu v cudzine, ako aj účastníkovi konania, ktorý je postihnutý 
duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať, a nemá zákonného 
zástupcu, stavebný úrad rozhodnutím ustanoví opatrovníka; toto rozhodnutie 
sa doručuje verejnou vyhláškou. 

Oznámenie sa nedoručuje osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia 
reklamnej stavby. 

Osobe, voči ktorej urobil stavebný úrad prvý úkon sa oznámenie o začatí 
správneho konania môže doručiť už v rámci tohto prvého úkonu. 



odstraňovanie reklamných stavieb - § 88 ods. 7 a 8 stavebného zákona 

Súhlas s odstránením reklamnej stavby 

musí byť vydaný formou rozhodnutia?

V rozhodnutí stavebný úrad môže uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné 
práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby strpeli vykonanie prác na 
odstránenie stavby zo svojich pozemkov alebo stavieb. 

V rozhodnutí uloží ako treba naložiť s odpadom.

Rozhodnutie o súhlase s odstránením nepovolenej stavby sa doručuje 
navrhovateľovi, vlastníkovi reklamnej stavby, a ak vlastník reklamnej stavby 
nie je známy, doručuje sa rozhodnutie o súhlase s odstránením reklamnej 
stavby aj verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, 
že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Stavebný úrad zverejňuje 
písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej 
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli stavebného úradu na mieste, 
ktorého sa konanie týka. K verejnej vyhláške stavebný úrad vyznačí deň 
vyvesenia a deň zvesenia úradným záznamom.



V zmysle cestného zákona je možné rozlíšiť umiestnenie reklamnej stavby 
a) na pozemnej komunikácii; na umiestnenie reklamných stavieb na 

pozemných komunikáciách je potrebné povolenie na zvláštne užívanie 
komunikácií vydané príslušným cestným správnym orgánom rozhodnutím 
so súhlasom dopravného inšpektorátu (§ 8 ods. 1); na rozhodovanie o 
povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa 
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, a 

b) v ochrannom pásme pozemnej komunikácie; na umiestnenie reklamných 
stavieb v ochrannom pásme pozemnej komunikácie je potrebná výnimka 
zo zákazu činnosti v ochrannom pásme, ktorú povoľuje príslušný cestný 
správny orgán záväzným stanoviskom po predchádzajúcom súhlase 
dopravného inšpektorátu (§ 11 ods. 2); na povolenie výnimky sa 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Na umiestnenie reklamných stavieb na prenajatých súčastiach diaľnic 
(napríklad odpočívadlá/čerpacie stanice) a ciest nie je potrebná výnimka zo 
zákazu činnosti v ochrannom pásme. 

reklamné stavby – umiestňovanie podľa cestného zákona 



Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej 
dokumentácie. 

Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým 
nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a 
záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolenie výnimky možno 
viazať na podmienky. 

Na povolenie cestného správneho orgánu je potrebný 
predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu, v miestnej 
pôsobnosti ktorého je časť cestného ochranného pásma, v ktorej 
sa má povoliť výnimka; ak ide o povolenie výnimky v cestnom 
ochrannom pásme diaľnice a rýchlostnej cesty, je potrebný 
predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

reklamné stavby – umiestňovanie podľa cestného zákona 



Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, 
správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v 
cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo 
zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil 
povrch pôdy. (§ 11 ods. 3)

Náhrada za odstránené stavby a zariadenia sa poskytuje, ak sa 
vykonali pred určením cestného ochranného pásma; za stavby a 
zariadenia postavené po určení cestného ochranného pásma sa 
poskytuje náhrada len vtedy, ak boli postavené podľa podmienok 
určených pri povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto 
podmienok nevyplýva, že náhrada sa neposkytne. Výšku náhrady 
určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné stavby a zariadenia 
je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností 
odstrániť bez náhrady.

reklamné stavby – umiestňovanie podľa cestného zákona 



reklamné stavby – prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 2. januára 2015 

Ak stavebný úrad 

• podľa § 142d ods. 3 dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo 

• vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia nepožiada o 
dodatočné povolenie stavby, 

• podľa § 142d ods. 4 neohlási umiestnenie hnuteľnej veci,

• alebo nepreukáže, že nie je umiestnenie hnuteľnej veci v rozpore s verejným 
záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom 
pozemku alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto 
pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)] a vlastník pozemku 
alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 
ods. 1 písm. a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci súhlasí,

takú reklamnú stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej 
stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015.

Vlastník reklamného, informačného a propagačného zariadenia, ktoré je umiestnené v území do 100 metrov od 
osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným 
cestným ťahom mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec 
obce okrem odpočívadiel, je povinný takéto zariadenie odstrániť do 1. januára 2017; to sa nevzťahuje na 
označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. 
triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom. Ak reklamné stavby nebudú odstránené v termíne do 1. 
januára 2017, možno tieto reklamné stavby odstrániť postupom podľa stavebného zákona.



Ďakujem za pozornosť.

Slavomíra Salajová


