
 
MESTO ŠAĽA,  
NÁM. SV. TROJICE Č. 7, 927 15 ŠAĽA 

 
 

 ŽIADOSŤ  O   POVOLENIE INFORMAČNÉHO, 
REKLAMNÉHO, PROPAGAČNÉHO ZARIADENIA 

 
podľa § 15 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 
 
 1.   Stavebník : 
 
 ..................................................................................................................................................................... 

                                                                     meno, priezvisko (názov)   
        
       ....................................................................................................................................................................... 

    adresa (sídlo) 
 

2. Druh, účel a čas trvania zariadenia: 

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

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

 
       3. Označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku na ktorom sa má zariadenie umiestniť,  
           s uvedením   vlastníckych alebo iných práv:  
 
        ...................................................................................................................................................................... 
 
        ...................................................................................................................................................................... 
 

4. Spôsob uskutočňovania stavby : 

 svojpomocne: odborný dozor bude vykonávať .............................................................................................. 

     dodávateľsky:  zhotoviteľ ............................................................................................................................. 

                                                                                                                      (meno a adresa) 

      

   5.  Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi  

(mená, priezviská a adresy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb):  

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

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

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

 
 
 
        V .............................. dňa ................................               –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Podpis žiadateľa 
 
( u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno   

       priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby ) 



 
 
 
Prílohy k povoleniu reklamného zariadenia (RZ): 
 
 

 
- Doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na 

stavbe alebo pozemku navrhované RZ: 
- výpis z listu vlastníctva (100,- Sk kolok) 

 
- Kópia z katastrálnej mapy (100,- Sk kolok) s označením umiestnenia RZ 

  
- Dokumentácia obsahujúca návrh RZ 
 

- veľkosť, použité materiály, upevnenie, napojenie na elektrické vedenie, 
text  reklamy ..., 

- umiestnenie  RZ (náčrt, fotografia), posúdenie osvetlenia, zakrytia svetla, 
hluku, 

 
- Zoznam účastníkov konania (ich vyjadrenia)  

 
- Vyjadrenia dotknutých orgánov: 
samostatné nosiče – vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí 

(Telekom, SPP, ZVS, ZsE, MsÚ – správa verejného osvetlenia), vyjadrenie 
mestského architekta 

na stĺpe verejného osvetlenia  - MsÚ – správa verejného osvetlenia  
na budove  - nájomná zmluva (súkromný pozemok),  
 
Rozhodnutie – prenájom verejného priestranstva (MsÚ – ref. podnikat. činností) 
 
Príslušný cestný správny orgán (podľa typu cesty – KÚ pre cestnú dopravu a 

pozemné komunikácie v Nitre, ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie Šaľa, alebo MsÚ Šaľa - referát dopravy) 

 
vyjadrenie  OR PZ, ODI Nové Zámky, Jiráskova 2, 940 01 Nové Zámky    

 
- Meno dodávateľa, resp. vyhlásenie stavebného dozora 

 
- Doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 1 500,- Sk za každé jednotlivé 

RZ (v prípade platby cez účet: Unicredit Bank, č. ú. 6627849005/1111, 
variab. symbol 2210045905). 

 


