Meno, priezvisko a adresa žiadateľa
V.......................... dňa ...........................

Mesto Žarnovica
Nám. SNP č. 33
966 81 Žarnovica
Vec
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, ktorej informačná plocha má od

3 m2

do 20 m2
Žiadateľ:
Meno a priezvisko/názov právnickej osoby:
....................................................................................................... IČO: ......................................
Adresa: ........................................................................................... telef. ...................................
Druh, účel a čas trvania reklamnej stavby:
Rozmery: ................................. Počet kusov: .............................. Doba trvania umiestnenia
reklamnej stavby: od ...................... do ............................... resp. neurčitá: ...............................
Reklamná stavba obojstranná, jednostranná, svetelná, spôsob vyhotovenia, typ materiálu
(technický opis reklamnej stavby): ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Spôsob upevnenia na pozemku alebo stavbe: ..............................................................................
.......................................................................................................................................................
Označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku, na ktorom sa má reklamná stavba
umiestniť:
podľa katastra nehnuteľností - Pozemok parcelné číslo: ............................................................
katastrálne územie: ........................... stavba súpisné číslo: ................, ktorá je umiestnená na
parcele číslo: ..................................Vlastník pozemku resp. stavby, kde má byť umiestnená
reklamná stavba je: .......................................................................................................................
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi, adresy trvalého pobytu, sídlo:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Údaj o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením,
zakrytím svetla, hlukom a pod.: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................

___________________________

podpis žiadateľa
(u právnickej osoby
odtlačok pečiatky, podpis
oprávnenej osoby)
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Prílohy: Príloha – doklady, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti:
1. Ak je žiadateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká – Výpis z obchodného
registra alebo živnostenský list
2. Dokumentácia reklamnej stavby obsahujúca návrh reklamnej stavby a jednoduchý náčrt
jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach na kópii z katastrálnej mapy
3. Technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej inštalácie vrátane údajov
o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej
odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, ak ide o svetelné zariadenie, technický opis
spôsobu jej napojenia na elektrické vedenie
4. Náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť
začlenenia reklamnej stavby do priestoru a jej výtvarné riešenie
5. Doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi
konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
6. Doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe
alebo pozemku navrhovanú reklamnú stavbu (doklad o vlastníctve nehnuteľnosti kde
bude umiestnená reklamná stavba - výpis z listu vlastníctva z Okresného úradu Žarnovica,
katastrálneho odboru, nájomnú zmluvu)
7. Kópiu z katastrálnej mapy
8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov.
9. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Chrásteka 123,
965 01 Žiar nad Hronom, Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest,
Priemyselná 6/647 965 01 Ladomerská Vieska, Vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad
Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. SNP č. 123, 965 01 Žiar
nad Hronom
10. Správny poplatok 60,- EUR (možnosť zaplatenia na Mestskom úrade v Žarnovici,
oddelení výstavby, investícií a ŽP, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica)
11. Vyjadrenie správcov inž. sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území (Slovak Telekom,
StPVS, SPP-Distribúcia, SSE-Distribúcia a pod.)
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