
Mesto Žilina 
Spoločný obecný úrad v Žiline 
Odbor stavebný  

  Námestie obetí komunizmu 1 
  011 31  Žilina 
   
  V ................................., dňa ........................... 
 
 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia  
 
 
Meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo) a tel. kontakt žiadateľa: ............................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

Druh, účel, miesto zariadenia:  ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
Plocha informačného, reklamného a propagačného zariadenia v m2 : ......................................................... 

Doba trvania zariadenia od .....................................................   do............................................................... 

Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť: 
pozemok parcelné číslo: ............................................. katastrálne územie: ................................................. 
stavba súpis. č.: ..............................., ktorá je umiestnená na parcele č. ...................................................... 
katastrálne územie: ...................................................... 

Stavba  je - nie je  kultúrnou pamiatkou.  

Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi a ich adresa: 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
podpis žiadateľa, splnomocneného zástupcu         

pečiatka 
 
 
PRÍLOHY:  
1. dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt 

jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach, 
2. predložiť v dokumentácii situáciu na podklade aktuálnej kópie z katastrálnej mapy so zakreslením 

umiestnenia a zakótovania od jestvujúcich objektov a komunikácií, 
3. náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného, 

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



5. doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali 
pred podaním žiadosti, 

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

7. doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku 
navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie, 

8. kópiu z katastrálnej mapy, 
9. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy, 
10. záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Žiline, Mariánske nám. 19 (ak sa zariadenie bude 

nachádzať v pamiatkovej zóne), 
11. dotknutými orgánmi štátnej správy sú v prípade umiestnenia informačných, reklamných a propagačných 

zariadení na cestách a v ich ochranných pásmach, cestné správne orgány, ktorými je pre: 
a. diaľnice: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
b. cesty I. triedy: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 
c. cesty II. a III. triedy: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 
d. miestne a účelové komunikácie: Mesto Žilina, oddelenie stavebného poriadku, referát špeciálnych 

stavebných úradov – doprava. 
. 
 
Upozornenie:  
Informačné, reklamné, propagačné zariadenie je možné začať realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia povolenia mesta, ktoré je potrebné vyznačiť na doručené rozhodnutie.  
 
Správny poplatok  za každé jednotlivé zariadenie podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov sa platí v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Žiline. Pokladničný doklad o zaplatení 
správneho poplatku je potrebné priložiť k žiadosti.   
 
 


