Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a
propagačných zariadení
Starosta obce
Obecný úrad
Nám. 1. mája 495/52
92205 Chtelnica
V ..............……………….................... dňa ............……………………….....
Vec: žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa § 72
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
I. žiadateľ: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
( meno, priezvisko, resp. názov a adresa, sídlo )
II. Druh , účel, miesto zariadenia: …………………………………………………………...
..................................................……………........................................................….....................
III: Doba trvania zariadenia

od...............................…... do ..............................................

IV: Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť:
pozemok parc. č: ...….….…......... kat. územie: ...............……………..................................
( ak ide o dom, č. pop...................., ktorý je umiestnený na parc.č:....................…………….....
kat.územie: ..................……………………................)
V. Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:
............................................................................………………..................................................
......................................................................………………........................................................
............................................................................………………..................................................
......................................................................………………........................................................
VI. Spôsob uskutočnenia:
Dodávateľský (meno, adresa dodavateľa) …………………………………………………….
…………….................................................................................................................................
Svojpomocne (meno, adresa oprávnenej osoby) …………………………………………….
……………................................................................................................................................
VII. Spôsob údržby a odstránenia po skončení platnosti povolenia:
……………………………………………………………........................................................
……………................................................................................................................................
………………………………………………………................................................................
Podpis žiadateľa (žiadateľov):
U právn.osoby odtlačok pečiatky,
podpis oprávnenej osoby:

Prílohy k technicky jednoduchým zariadeniam:
- stručný opis zariadenia
- jednoduchý náčrt
Prílohy k technicky zložitým zariadeniam:
Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:
a) dokumentácia v dvoch vyhotoveniach,
b) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva,
nájomná zmluva a pod.) + snímka z katastrálnej mapy s označením umiestnenia zariadenia a
parcelného čísla
c) doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné
predpisy ( vyňatie z PPF, vyjadrenie ochrany prírody… )
- v prípade umiestnenia zariadenia pri št.ceste alebo miestnej komunikácii – vyjadrenie
dopravného inšpektorátu OR PZ Trnava
- v prípade umiestnenia zariadenia pri št.ceste v extraviláne mesta alebo na cestnom pozemku
v intraviláne mesta – stanovisko OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
- v prípade umiestnenia zariadenia na chránenom objekte alebo v chránenom území,
pamiatkovej zóne a jej ochranom pásme – stanovisko Krajského pamiatkového úradu
v Trnave
- v prípade zemných prác – stanoviská správcov inžinierskych sietí (SEE, SVS, SPP, Slovak
Telecom)
d) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ
sa uskutočnili
e) meno a adresu stavebného dozora alebo názov a adresu zhotoviteľa stavby
f) Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch vo výške 49,50 EUR za každé jednotlivé zariadenie, podľa položky
sadzobníka správnych poplatkov č. 62 písm. a) bod 3.
predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä :
- situačný výkres umiestnenia zariadenia, zrátane vyznačenia väzieb na okolie
- výkresy objasňujúce architrektonické zosúladenie zariadenia s okolím, jeho vzhľad a
výtvarné riešenie
- technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
- výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie( nosnú konštrukciu),
prípadne elektrickú inštaláciu

