Priezvisko, meno / Obchodné meno:
Vezetéknév, keresztnév / Cégnév: …………………………………………………………….…………
Adresa/Sídlo, IČO :
Lakhely/Székhely, azonosítószám: .……………………………………………………………………...
Tel./e- mail: ................................................................................................................................................

Obecný úrad Chrastince
Stavebný úrad
Chrastince 18
991 08 Chrastince

Vec: Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
Tárgy: Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartamának a megváltoztatására

I. Názov stavby/Az építmény neve: ..........................................................................................................
II. Miesto stavby/Az építmény helye:
Katastrálne územie/ Ingatlan-nyilvántartási terület:
....................................................................................................................................................................
parcelné číslo /A telek helyrajzi száma: ....................................................................................................
Ulica/utca: .................................................................súpisné čislo / házszám:..........................................
III. Druh a účel stavby / Az építmény fajtája és célja:
....................................................................................................................................................................
IV. Plocha reklamnej stavby (najväčšia informačná plocha) v m2 : ..........................................................
A reklámépítmény felülete m2-ben
V. Dátum a číslo povolenia /Az engedély száma, dátuma:
....................................................................................................................................................................
Číslo VRIP/VRIP szám:..............................................................................................................................
VI. Doba trvania reklamnej stavby / A reklámépítmény engedélyezett időtartama:
Pôvodná / Eredeti:......................................................................................................................................
Navrhovaná / Javasolt:...............................................................................................................................
V / Hely .............................................. dňa / nap .............................

.............................................................
Podpis (Pečiatka ) / Aláírás (Bélyegző)

Prílohy / Mellékletek:
1/ Stavebné povolenie (rozhodnutie o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení) –
fotokópia
Építési engedély (információs, reklám és propagációs berendezés engedélyezéséről szóló határozat) –
fénymásolat
2/ List vlastníctva – originál/Tulajdoni lap - eredeti
3/ Doklad o inom práve k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona– originál/
Más rendelkezési jogviszonyt igazoló okirat - eredeti
4/ Kópia katastrálnej mapy – originál/ Helyrajzi térkép másolata - eredeti
5/ Žiadateľ ( výpis z obchodného registra resp. výpis zo živnostenského registra) – originál/
Kérelmező (cégjegyzék, illetve vállalkozói jegyzék kivonata) – eredeti
6/ Vyjadrenia , stanoviská , súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy/
Az illetékes állami szervek nyilatkozata, állásfoglalása, engedélye:
a/ Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Banícka 20, Veľký Krtíš 990 01,
b/ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CD a PK, Námestie A. H. Škultétyho 11, Veľký Krtíš 990 01
c/ Krajský pamiatkový úrad , Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
7/ Stanovisko obce – originál /A város állásfoglalása – eredeti
8/ Doklad o zaplatení správneho poplatku, ktorý je možné uhradiť:
- bankovým prevodom na účet obce Chrastince, číslo účtu (IBAN) SK94 0200 0000 0000 1092 5402 vedený vo
VÚB, a. s. vo Veľkom Krtíši, var. symbol: parc. č. pozemku (namiesto lomítka dať pomlčku), konštantný
symbol: 0308, alebo
- poštovou poukážkou na uvedený účet, alebo
- do 300,-€, v zmysle §7 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, osobne v
pokladni obecného úradu v Chrastinciach, na adrese: Chrastince č.18.
Správny poplatok:
- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² ................. 60 €
- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ................. 150 €
8/ A közigazgatási illeték megtérítését igazoló irat, amely történhet:
- banki utalással a Haraszti község, (IBAN) SK94 0200 0000 0000 1092 5402 számú, VÚB a. s. Veľký Krtíš
bankban vezetet számlájára, variábilis szimbólum: a telek helyrajzi száma (a törtvonal „/“ helyett
gondolatjelet „-“ kell használni) , konstans szimbólum 0308
- postai utalvánnyal a feltüntetet számlára, vagy
- 300 Euróig, a közigazgatási illetékekről szóló 1995. évi 145. sz. törvény 7. § és későbbi módosításai értelmében
személyes befizetéssel a Haraszti Község Hivatalban, Haraszti 18 címen.
A közigazgatási illeték:
- reklámépítmények, melyek legnagyobb információs felületének mérete 3 m2-től 20 m2-ig terjed ........... 60 Euró
- reklámépítmények, melyek legnagyobb információs felületének mérete 20 m2-től nagyobb .................. 150 Euró

