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

Meno, priezvisko adresa žiadateľa

Obec Zalužice

Zalužice 207

072 34 Zalužice

VEC : Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

podľa § 15 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

1.
........................................................................................ Žiadateľ:

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

meno, priezvisko / názov/ a adresa / sídlo / žiadateľa

Druh, účel, miesto

2.
zariadenia: ..........................................................................................

..........

3.
Doba trvania zariadenia od
do ..............................
.

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

4. Označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnos, na ktorom sa má
informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestniť

pozemok p. č.

katastrálne územie

vo vlastníctve

alebo na stavbe súp. č.

ktorá je umiestnená na pozemku p. č

katastrálne územie

vo vlastníctve

5. Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi ( vlastníci sused. nehnuteľnos a pod.)

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

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

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

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiados. Súhlas so
spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného odvolania.

Zalužice, dňa:................................

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

podpis žiadateľa, u právnických osôb pečiatka,

meno a funkcia, podpis oprávnenej osoby

Prílohy :

a/ dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a
jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach

b/ doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo
pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenia / kópia z katastrálnej

mapy, list vlastníctva, prípadne nájomná zmluva a pod. (nájomná zmluva s obcou Zalužice,
Zalužice 207, 072 34 Zalužice, pre RZ na pozemku vo vlastníctve obce Zalužice)

c/ rozhodnua stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy :

Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 46, Michalovce

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Komenského 52, 041 29
Košice ( RZ pri ceste 1. triedy)

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. slobody 1,
071 01 Michalovce (RZ pri ceste 2. a 3. triedy )

SC KSK Košice, Námese Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (RZ pri ceste 2. a 3. triedy) Mestský
úrad v Michalovciach, odbor V, ŽP a MR Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce – ref.
dopravy (RZ pri miestnej komunikácii)

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivos o životné prostredie, Nám. slobody 1, Michalovce

d/ doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania:

VVS a.s. , závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Braslava 26

Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice VSE, a.s. DSS, Nám. slobody 13, 071 01
Michalovce
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ORANGE, Slovensko a.s. Prievozská 6, 821 09 Braslava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Domspráv, s. r. o., Štefánikova 44, 071 01 Michalovce

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Parzánska 55, 071 01 Michalovce (RZ na stĺpe
verejného osvetlenia)

e/ doklad o uhradení správneho poplatku, za každé jednotlivé reklamné zariadenie nasledovne:

Správne poplatky za reklamné zariadenia platné od. januára2 2015

Položka 60
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²

60 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

150 eur

Položka 60a
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²do 20 m²

60 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

150 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²

30 eur

Oslobodenie

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce
zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

50 eur

( v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení ) priamo v
pokladni Obce Zalužice, alebo prevodom na číslo účtu Obce Zalužice – 4293166001/5600 –
Prima banka, a.s. pobočka Michalovce.

Ďalšie prílohy :

Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a
propagačného zariadenia potrebné, v žiados sa ďalej uvedie alebo pripojí :

a/ náčrt alebo fotografia nehnuteľnos alebo jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia
informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,

b/ technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia
a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnos použitých materiálov z hľadiska bezpečnos, stability
a mechanickej odolnos nosnej konštrukcie a jej upevnenia, ak ide o svetelné zariadenie,
technický opis spôsobu napojenia na elektrické vedenie

c/ údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne
práv iných osôb napr. osvetlením, zakrym svetla, hlukom a pod.
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