Obec Beňadovo
Obecný úrad č. 66
029 63 Mutné

Vec

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného) zariadenia
1.

Žiadateľ:

Meno, priezvisko (názov PO) : _________________________________________________
Adresa (sídlo PO): __________________________________________________________
2.

Druh, účel a miesto stavby: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Doba trvania zariadenia od ________________________ do _________________________

4.

Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť parc. č. _________________
kat. úz. _________________________ , alebo na dome č. ________________, ktorý je
umiestnený na parc. č. ________________, kat. úz. _________________________________

5.

Zoznam účastníkov stavebného konania
ktorí sú žiadateľovi známi ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________

_______________________

Pri fyzických osobách, podpisy

Meno a funkcia osoby oprávnenej

všetkých žiadateľov

zastupovať právnickú osobu
(pečiatka a podpis)

Telefonický kontakt:

Prílohy:
1.

List vlastníctva - originál, nie starší ako 3 mesiace, alebo iný doklad (nájomná zmluva s určeným trvaním doby nájmu),
ktorým stavebník preukazuje, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (LV
vydá Katastrálny úrad Námestovo),

2.

Kópia katastrálnej mapy – originál, nie starší ako 3 mesiace (vydá Katastrálny úrad Námestovo),

3.

2 x Projektová dokumentácia reklamného, alebo informačného zariadenia a situácia umiestnenia stavby M 1:200 na
podklade katastrálnej mapy, technický opis zariadenia, spôsob inštalácie, výkresy objasňujúce tvar, rozmery, spôsob
napojenia na el. energiu. Ak sa jedná o jednoduché zariadenie postačí ako dokumentácia stručný opis zariadenia
a jednoduchý náčrt,

4.

Preukaz odbornej spôsobilosti projektanta – fotokópia,

5.

Rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak sa stavba bude realizovať na ornej pôde, pasienku
(vydáva Obvodný pozemkový úrad v Námestove),

6.

Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania
stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,

7. Mená a adresy účastníkov konania - dotknutých susedov (príp. ich stanoviská),
8.

Potvrdenú situáciu (so zakreslením reklamného zariadenia) správcami podzemných sietí (OVS, SSE, Slovak telekom,

9.

Správny poplatok

UPC, Orange, T.mobil),

Ďalšie doklady (podľa povahy prípadu)
10. Vyjadrenie Slov.vodohospod.podniku š.p. OZ Povodie Váhu
11. Vyjadrenie DP Bratislava, a.s. (Olejkárska 1, Bratislava),
12. Vyjadrenie ObÚ pre cestnú dopravu a pozem. komunikácie v Dolnom Kubíne
13. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ Námestovo , ODI
14. Vyjadrenie Úradu Žilinského samosprávneho kraja
15. Vyjadrenie Regionálnych ciest (Žilina),

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady

