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Kontakt:
091X XXX XXX
vzor@vzorový.eu
V Podolínci dňa: 






VEC:

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia


Žiadateľ o povolenie, majiteľ zariadenia: meno, priezvisko, (názov firmy), adresa, (sídlo firmy)
........................................................................................................................................................
Druh ...............................................................................................................................................
Účel/dôvod .....................................................................................................................................
Doba trvania zariadenia 	od ........................................	            do ........................................
Miesto zariadenia, označenie nehnuteľnosti na ktorej sa má zariadenie umiestniť:
a)	pozemok parc. č. ..........................,	    k. ú. ..........................,      LV č. ..........................,
	rozmery:	výška ..................../m,	šírka ......................./m,	m2................,

b)	objekt so súp. č. ..........................,    parc. č. ..........................,	k. ú. ..........................,	 rozmery:	výška ..................../m,	šírka......................./m,	m2................,                 LV č. ..........................,
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú mi známi:
........................................................................................................................................................	

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

	S pozdravom

							
								          ......................................................................				       						                           podpis žiadateľa




Prílohy:
a) dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
b) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje právo k nehnuteľnosti (majetkové údaje
o nehnuteľnosti - list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, kópia z katastrálnej mapy)
c) stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
d) doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 49,50 € za každé jednotlivé
zariadenie ( v hotovosti alebo prevodom: VÚB - č .ú. 2606110051/0200)
e) súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak zariadenie bude umiestňovať nájomca

Pozn.:
Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä:
a) technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
b) výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie na nosnú
konštrukciu, prípadne elektrickú inštaláciu
Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis
zariadenia a jednoduchý náčrt (grafický návrh s uvedením rozmerov, opisom
materiálov a technickým riešením)

Orgány, ktoré môžu byť dotknuté pri povoľovaní informačného, reklamného a
propagačného zariadenia:

1. Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3 - správa majetku mesta
2. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. gen. Štefánika1, 
    064 01 Stará Ľubovňa
5. Okresné riaditeľstvo PZ, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
7. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
8. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
10. Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice
11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., RC Východ, Moldavská12, 040 11 Košice

