MESTO/ OBEC*......................
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, spoločný stavebný úrad*
Odbor stavebný a životného prostredia
Ulica Trhová č. 3
917 71 T r n a v a                                                                             V Trnave, dňa ............................... 

Vec :
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby 
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane), v súlade s § 58  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení noviel a § 8 vyhl.  č. 453/20000 Z.z.,  ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

Žiadateľ : _________________________________________________________________________________
/meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo)/


Telefon ___________________________ emailová adresa _________________________________

Splnomocnená organizácia / osoba : _________________________________________________________________________________
/meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo)/


Telefon ___________________________ emailová adresa _________________________________


Druh : ____________________________________ Účel : __________________________________ 
            / stručný opis reklamnej stavby 

Doba trvania zariadenia :           od  ________________________ do ________________________ 

Miesto umiestnenia ________________________________________________________________
                                         /bližšie určenie miesta na ktorom sa má reklamná stavba umiestniť/

* informačná plocha  ................................................................................................  m2

* ak sa reklamná stavba umiestňuje na stavbe je potrebné vyplniť nasledovné údaje :

Ulica  __________________or. č. ____ súp. č. ______  parc. číslo ______________ k.ú. __________ 

* ak sa reklamná stavba umiestňuje na pozemku je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Parcelné číslo pozemku : _______________ Druh pozemku : __________________ k. ú.__________ 

K stavbe  resp.  k  pozemku,  na   ktorom   bude   reklamná  stavba  umiestnená  mám :  / uviesť vlastnícke alebo iné právo/                                                                                                                 __________________________________________________________________________________________

Spôsob uskutočnenia : svojpomocou * uviesť : meno, priezvisko a adresu stavebného dozoru
                                         dodavateľsky  * uviesť : meno, priezvisko /názov/  a  sídlo  zhotoviteľa 
                                         zariadenia ___________________________________________________
  
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi :

                                                                                    
                                                                                                   __________________________
                                                                                                           podpis žiadateľa


Prílohy :
1/   Výpis z obchodného registra /právnická osoba/
      Kópia živnostenského listu   /fyzická osoba/
 
2/   Doklad,  ktorým   žiadateľ   preukazuje   vlastnícke   alebo   iné   právo   umiestniť  na stavbe alebo  pozemku
      navrhovanú  reklamnú  stavbu   /  t.j.  list   vlastníctva  a   kópiu z   katastrálnej  mapy,  resp.  iné  právo   napr. 
      nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti vrátane súhlasu vlastníka s umiestnením RS/

3/   Dokumentácia  reklamnej  stavby  vo  dvoch  vyhotoveniach vypracovanú  oprávnenou  osobou :
      obsahujúca   návrh   reklamnej     stavby,   jej  technický  opis  a  situačný výkres súčasného stavu územia na  
      podklade  z  katastrálnej  mapy  ( v  primeranej mierke) so zakreslením polohy navrhovanej  RS  s  vyznače-
      ním vzdialeností  od   komunikácie,   resp.  od   hraníc   pozemku   ( podľa  požiadaviek dotknutých orgánov)
      v  prípade umiestnenia RS na objekte sa doloží jednoduchý náčrt jej  umiestnenia na objkte (pohľad) 
      v primeranej mierke

4/   Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov :
      V prípade návrhu umiestnenia zariadenia  na stavbe, ktorá  je  kultúrnou  pamiatkou  alebo  na  stavbe,
      ktorá je v mestskej pamiatkovej  rezervácii alebo v jej ochrannom  pásme ( teda  ak ide o stavbu, ktorá 
      sa nachádza v pamiatkovo chránenom území)  je potrebné  predložiť  podľa  § 30 ods. 3 zák. č. 49/2002 
      Z. z. povolenie    Krajského  pamiatkového  úradu  Trnava, Cukrová 1, č. t. 2452111

5/   Ak je to   vzhľadom   k   umiestneniu   alebo   ku   konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby potrebné,
      k žiadosti sa pripojí :
-	náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo jej okolia
-	technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej inštalácie vrátane  údajov o vhodnosti použitých materiálov z  hľadiska    bezpečnosti,   stability   a   mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia (statiský posudok)
       Ak ide o svetelnú reklamnú stavbu – pripojí sa  technický opis  spôsobu jeho napojenia   na  
       elektrické vedenie ( PD elektroinštalácie – NN prípojka, uzemnenie)
-	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   reklamnej  stavby   dotkne   práv  iných   osôb,   napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom

6/  Pri reklamnej stavbe uskutočňovanej svojpomocne je potrebné predložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že
     bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak sám stavebník nespĺňa  kvalifikačné požiadavky.

7/  Doklad o zaplatení správneho poplatku
     V  zmysle   zákona   č. 145/95  Z. z.  o správnych   poplatkoch,   podľa  pol. č. 60,  sa  za vydanie 
     stavebného povolenia na reklamnú stavbu: 
     - na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ................................ 60 eur
     - na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ............................................  150 eur

     Doklad o zaplatení správneho poplatku
     V  zmysle  zákona   č. 145/95  Z. z.  o  správnych  poplatkoch,   podľa  pol  č.  60a  sa za žiadosť 
     o zmenu doby trvania reklamnej stavby:
     - na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..............................  60 eur 
     - na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ............................................ 150 eur
           
       (správny   poplatok   je   možné   zaplatiť   v hotovosti v pokladni MsÚ Trnava, Trhová 3, Trnava, resp. prevodným   príkazom,   príp.   poštovou   poukážkou,  pričom číslo účtu  a variabilný symbol poskytne pracovník OSaŽP osobne, alebo na tel. čísle 033/3236238 )

Upozornenie :
Reklamnú stavbu je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia povolenia mesta, ktoré je potrebné vyznačiť na doručené rozhodnutie.


Oslobodenie od poplatkov
1.Od poplatku  podľa pol. č. 60 sú  oslobodení  poskytovatelia   sociálnych   služieb,  ktorí  neposkytujú  sociálne
   služby s cieľom dosiahnuť  zisk  za  podmienok  ustanovených  osobitným   zákonom, 11)   osvetové strediská, 
   hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých  zriadevateľom   je  štát  alebo vyšší  územný 
   celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát   alebo vyšší územný celok

2.Od   poplatku   sú   oslobodení  držitelia  preukazu  fyzickej  osoby  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo
   preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom


