ŽIADOSŤ O POVOLENIE INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A
PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ

Obec Sobotište
Obecný úrad
č. 11
906 05 Sobotište

Vec: Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

I.

Žiadateľ: (meno, priezvisko, resp. názov a adresa)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

II.

Druh, účel zariadenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

III.

Doba trvania od ...................................................... do ....................................................

IV.

Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zriadenie umiestniť:
a) pozemok parc.č. ............................................................, katastrálne územie Sobotište
b) ak ide o stavbu súp.č. ......................., parc.č. .............................. , kat. úz. Sobotište

V.

Uvedenie vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti: ..............................................

VI.

Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dňa ....................................

..............................................
...............................................
podpis žiadateľa (žiadateľov)
u právn. osôb meno, priezvisko, funkcia,
podpis oprávnenej osoby a pečiatka

Prílohy:
a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného
a jednoduchý náčrt jeho umiestnenie v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach

zariadenia

b) doklad, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo
pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy (napr. dopravný inšpektorát, okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií)
d) správny poplatok 60,00 € (*ak je plocha informačného, reklamného alebo propagačného
zariadenia do 15 m2)

Ďalšie prílohy: ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného,
reklamného a propagačného zariadenia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí:
•

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

•

technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia
a jeho 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 jeho napojenia na elektrické vedenie,

•

doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak
sa konali pred podaním žiadosti,

•

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

Poznámky:
V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia
a jednoduchý náčrt.

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

