Žiadateľ: ......................................................................................................................................................
IČO: ................................................

MESTO Z V O L E N
Odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22
960 01 Z v o l e n

Žiadosť o povolenie reklamného – informačného – propagačného zariadenia*)

Umiestnenie zariadenia:
Pevné na objekte - na oplotení - na samostatnej konštrukcii *)
Konkrétne miesto, kde má byť zariadenie umiestnené: (dom súp.č., pozemok parc. č. a pod., možno
uviesť aj na prílohe) .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Popis zariadenia (rozmery, typ materiálu, spôsob vyhotovenia): ................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Názov spoločnosti, druh činnosti, ktorá má byť zariadením propagovaná, text:
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Predpokladaná doba trvania zariadenia: ..................................................................................................

Stanovisko Mestského úradu vo Zvolene, odboru územného plánovania:

*) čo sa nehodí, prečiarknuť

Stanovisko vlastníka objektu, alebo pozemku na ktorom má byť zariadenie umiestnené:
Meno (názov) a adresa vlastníka:
.......................................................................................................................................................................

S umiestnením zariadenia súhlasím - nesúhlasím.

Dátum:

Vyjadrenie Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine, finančného odboru, v prípade zariadenia na
území mesta:
Žiadateľ má - nemá vyrovnané pohľadávky voči Mestu Zvolen.

Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Zvolen:

Správny poplatok vo výške ...........................€ bol zaplatený dňa ........................... doklad č.:...................

Vo Zvolenskej Slatine dňa ................................
Pečiatka a podpis žiadateľa:
Prílohy k žiadosti:
1. 2 x kópia z mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia zariadenia, parcelného čísla,
vedenia el. prípojky a pod., prípadne iný zrozumiteľný grafický podklad
2. vyjadrenia vlastníkov v území sa nachádzajúcich podzemných inžinierskych sietí (StVPS, a.s., B.
Bystrica; SSE-distribúcia, a.s., Žilina; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telecom, a.s.,
Bratislava; MO SR SVaNM B. Bystrica; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava;
Orange Slovensko, a.s., Bratislava, MsÚ-Zvolen - verejné osvetlenie) na zadnej strane situácie, ak
bude zariadenie umiestnené na samostatnej konštrukcii, osadenej v teréne
3. 2 x grafická dokumentácia zariadenia, farebné riešenie, konštrukčné riešenie, zakreslenie do
fotografie, napojenie na elektrickú inštaláciu
4. rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pokiaľ bude zariadenie umiestnené
v pamiatkovej zóne obce alebo v jej ochrannom pásme
5. fotokópia nájomnej zmluvy s vlastníkom objektu (pozemku, oplotenia)
6. kópia výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, pri podnikajúcej osobe žiadateľa

Pokyny na vybavenie:

Žiadosť spolu s prílohami podajte na podateľni MsÚ vo Zvolene, alebo zašlite na adresu:
Odbor stavebného úradu
Mestský úrad
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Poplatky:
podľa položky č. 62 písm. a) bod č. 3 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je správny poplatok určený vo výške 49,50,- € za každé zariadenie splatný pri
podaní žiadosti

Kontaktná osoba

Viera Paniaková
Odbor stavebnej správy, č. dverí 347, III. poschodie
Mestský úrad Zvolen
Telefón 045/5321266-7

