
Stavebník: 
Adresa stavebného úradu: 

 

 
 
 
Vec : Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia - § 71 a 72 

stavebného zákona (§ 15 vyhl. č. 453/2000 Z.z.) 

 

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

    bytom/sídlom:................................................................................................................................ 
 
Druh a účel zariadenia:................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 
  
Doba trvania zariadenia od ............................ do ......................................... 
 
Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv: 
pozemok parc. č.: ............................/ak ide o stavbu súp. č.:..........................., ktorá je umiestnená na  
 
pozemku parc. č.:............................/, katastrálne územie :................................................................., 
 
ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo podľa LV č.:............................., resp. iné právo oprávňujúce 
ho zriadiť na uvedenej nehnuteľnosti požadovanú stavbu (napr. nájomná zmluva):  
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Mená a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi: 
 
............................................................................................................................................................. 

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

_________________________ 
podpis žiadateľa 

(u právnickej osoby odtlačok pečiatky, meno, priezvisko. 
funkcia, podpis oprávnenej osoby) 

 
 
 
Prílohy: 



Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí: 
1. dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia 

a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach, 
2. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo oprávňujúce ho umiestniť na 

stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie (list 
vlastníctva, nájomná zmluva a pod.), 

3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenie, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, 
napr. : 
-     Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla ii. 8, Nitra 
- Okresný úrad Nitra odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (št. cesta I. a III. tr.) + 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., + Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, 
resp.  Správa a údržba ciest Bratislava (št. cesta I. tr.) 

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru – okresný dopravný inšpektorát Nitra 
4. vyjadrenia správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí a elektronických vedení: 

- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, SPP-distribúcia a.s. Bratislava,  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nitra,  Orange Slovensko a.s. Bratislava, 
Slovak Telekom a.s. Bratislava, SATRO.... 

 
 
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného 
a propagačného zariadenia potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí: 
1. náčrt, alebo fotografia nehnuteľnosti, alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia 

informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie 
2. technický opis konštrukčného riešenia 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 

3. doklady o rokovaniach s vlastníkmi pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním 
žiadosti 

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

 
Správny poplatok: plocha do 15 m2 vrátane 60 €, od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200 €, nad 40 m2 430 € 
– uhradiť obci (zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platný 
od 01.01.2013) 
 


