
Žiadosť o povolenie umiestnenia zariadenia

Registračné číslo: Číslo spisu: Dátum 
registrácie:

 

Údaje o povoľovateľovi:   Obecný úrad

   Čierne Pole 16

   079 01 

Údaje o žiadateľovi:

Názov firmy: IČO:

Meno konateľa: Priezvisko konateľa: Titul:

Adresa, Ulica, Čislo Obec/Mesto PSČ

Email Telefón

Žiadam o povolenie umiestnenía reklamného - informačného - propagačného zariadenia:

Druh zariadenia: Plošná výmera: Umiestnenie 
zariadenia:

Popis zariadenia (rozmery, typ materiálu, spôsob vyhotovenia):

Údaje o pozemku / dome / objekte / oplotení na ktorom má byť zariadenia umiestnené:

Katastrálne územie:

Parcelné číslo: Súpisné číslo 
domu:

Meno a priezvisko 
vlastníka parcely/

domu

Adresa 
vlastníka 

parcely/domu:

Predpokladaná 
doba trvania 
umiestnenia 

zariadenia

Vyjadrenie vlastníka parcely / objektu / domu / oplotenia na ktorom má byť zariadenie umiestnené:

Názov spoločnosti a druh činnosti ktorá má byť zariadením propagovaná. Propagačný text na zariadení:

 

 

 

V Čiernom Poli, dňa: Podpis žiadateľa: .............................................



Stanovisko obecného úradu:

S inštaláciou reklamného - informačného - propagačného 
zariadenia: Odôvodnenie:

Správny poplatok 
uhradený dňa:

Číslo dokladu:

 

 

V Čiernom Poli, dňa: Podpis starostu obce: ..................................................



Pokyny pre vybavenie: 
  
Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať na OcÚ v Čiernom Poli buď osobne, alebo zaslať mailom na adresu ciernepole@centrum.sk. 
  
Požadované doklady a prílohy: 
  
- Jednoduchý situačný výkres propagačného zariadenia s vyznačením umiestnenia na pozemku podľa katastra nehnuteľnosti v dvoch vyhotoveniach. Na situačnom 
výkrese je potrebné jednoznačne vyznačiť vedenie elektrickej prípojky, prípadne iných rozvodov a inžinierských sieti ak sú potrebné k umiestneniu zariadenia 
- písomné vyjadrenia vlastníkov nadzemných a podzemných inžinierských sieti nachadzajúcich sa v blízkosti propagačného zariadenia, na ktoré by mohlo mať toto 
zariadenia vplyv 
- písomné vyjadrenie dopravného inšpektorátu PZ v Michalovciach k umiestneniu propagačného zariadenia 
- písomné vyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov s udeleným súhlasom umiestnenia propagačného zariadenia 
- grafická dokumentácia propagačného zariadenia, farebné riešenie, konštrukčné riešenie, atď. 
- fotokópia nájomnej zmluvy s vlastníkom objektu / pozemku / domu / oplotenia 
- výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra pri podnikajúcej osobe žiadateľa 
  
Poplatky 
  
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka č. 62, písmeno a), bod č. 3  podanie žiadosti o udelenie súhlasu s inštaláciou reklamného - 
informačného - propagačného zariadenia je spoplatnené úhradou správneho poplatku: 
ak je plocha 
  
1. do 15m2 vrátane ......................................................................................................60,00 € 
2. od 15m2 do 40m2 vrátane ......................................................................................200,00 € 
3. nad 40m2 ................................................................................................................430,00 € 
  
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. 
  
U P O Z O R NE N I E: 
  
S inštaláciou reklamného - informačného - propagačného zariadenia je možné žačať až po doručení písomného vyjadrenia 
Obecného úradu v Čiernom Poli !!!  
  
Kontaktná osoba 
  
JUDr. Branislav SIJKA 
starosta obce 
Obecný úrad 
Čierne Pole 16 
079 01 
  
Telefón: 0908 976 084 
Email: ciernepole@centrum.sk 
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