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Vec: Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, 
propagačného) zariadenia

Tárgy: Kérvény tájékoztató (reklámhordozó, propagan-
da) célú objektum elhelyezésének engedélyezésére

Meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa: A kérvényező neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):

Druh, účel a miesto zariadenia: Az objektum fajtája, rendeltetése és helye:

Doba trvania zariadenia: Az objektum elhelyezésének időtartama:

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 
Kérvény tájékoztató, reklámhordozó 

és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére

Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie u-
miestniť, s uvedením vlastníckych práv alebo iných 
práv: (parcelné číslo pozemku, katastrálne územie, ak ide o 
dom, popisné číslo, parcelné číslo a katastrálne územie

Az ingatlan megjelölése, melyen az objektum elhelyezés-
re kerül, a tulajdonjogi viszonyok feltüntetésével: (а telek 
parcellaszáma, kataszteri terület, ha épületről van szó, a 
házszám, a telek parcellaszáma és kataszteri területe)

od -tól/től do -ig

Údaj o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv 
iných osôb, napr. pri osvetlení, zakrytím svetla a pod.: 

Arra vonatkozó adatok, hogy az objektum üzemeltetése 
érinti-e más személyek jogait, pl. megvilágítás, fényfor-
rás elfedése stb.:

címenadresa

Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:

Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):

STAVEBNÝ ÚRAD: ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:

KEZDEMÉNYEZŐ:
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Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi: Az eljárásnak a kérvényező számára ismert résztvevői:

Prílohy: 
Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:

dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamné-
ho a propagačného zariadenia a jednoduchý situačný náčrt 
jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotove-
niach

1. 
  
  
 

a tájékoztató, reklámhordozó vagy propaganda célú objek-
tum dokumentációja, egyszerű elhelyezési alaprajza ará-
nyos léptékben, két példányban 

1. 
  
  
 

Mellékletek: 
Az objektum jellege szerint csatolandó:

doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné 
právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované in-
formačné, reklamné a propagačné zariadenie (list vlast-
níctva, nájomná zmluva a pod.) 

doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy 
podľa osobitných predpisov:

4. 
 

doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej a s ú-
častníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili pred podaním 
žiadosti.

3. 
  
 

okirat, mely az építmény vagy telek tulajdonjogi viszo-
nyát vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja, és 
feljogosít az építményen vagy telken tájékoztató, reklám-
hordozó vagy propaganda célú objektum elhelyezésére 
(tulajdonlap, bérleti szerződés)

2. 
  
  
  
 

Az illetékes államigazgatási szervek okiratai és álláspont-
jai külön jogszabályi rendelkezések alapján:

4. 
 

okiratok az érintett államigazgatási szervekkel és az eljá-
rás résztvevőivel folytatott tárgyalásokról, amennyiben 
azokra a kérvény beadása előtt került sor

3. 
  
 

2. 
  
  
  
 

Poznámky:

Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä: 
a) technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a ú-
činky na okolie, 
b) výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, 
jeho upevnenie (nosnú konštrukciu, projekt statiky), prí-
padne elektrickú inštaláciu. 

V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako doku-
mentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.

Az objektumra előírt tervdokumentáció elsősorban tartalmaz-
za: 

a) az objektum műszaki leírását, annak felszerelését és 
környezetre kifejtett hatásait, 
b) a kivitelezési rajzokat és a szerkezet működését, annak 
rögzítését (állványát, statikai tervét), esetleg a villamos 
áram bekötési módját. 

Műszakilag egyszerű objektum esetén dokumentációként ele-
gendő az objektum egyszerű leírása és elhelyezési vázlatrajza.

Megjegyzések:

-án/én-ban/ben,  dňaV

Podpis žiadateľa(ov), u právnických osôb odtlačok pečiat-
ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:

A kérvényező(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző 
lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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Vec: Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
Tárgy: Kérvény tájékoztató (reklámhordozó, propagan-da) célú objektum elhelyezésének engedélyezésére
Meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa:
A kérvényező neve (cégneve) és lakcíme (székhelye):
Druh, účel a miesto zariadenia:
Az objektum fajtája, rendeltetése és helye:
Doba trvania zariadenia:
Az objektum elhelyezésének időtartama:
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Kérvény tájékoztató, reklámhordozó
és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére
Označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie u-miestniť, s uvedením vlastníckych práv alebo iných práv: (parcelné číslo pozemku, katastrálne územie, ak ide o dom, popisné číslo, parcelné číslo a katastrálne územie
Az ingatlan megjelölése, melyen az objektum elhelyezés-re kerül, a tulajdonjogi viszonyok feltüntetésével: (а telek parcellaszáma, kataszteri terület, ha épületről van szó, a házszám, a telek parcellaszáma és kataszteri területe)
od
-tól/től
do
-ig
Údaj o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. pri osvetlení, zakrytím svetla a pod.: 
Arra vonatkozó adatok, hogy az objektum üzemeltetése érinti-e más személyek jogait, pl. megvilágítás, fényfor-rás elfedése stb.:
címen
adresa
Meno (názov): | Név (cégnév):
NAVRHOVATEĽ:
Adresa (sídlo): | Lakcím (székhely):
STAVEBNÝ ÚRAD: 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL:
KEZDEMÉNYEZŐ:
Zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi:
Az eljárásnak a kérvényező számára ismert résztvevői:
Prílohy:
Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:
dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamné-ho a propagačného zariadenia a jednoduchý situačný náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotove-niach
1.
 
 
 
a tájékoztató, reklámhordozó vagy propaganda célú objek-tum dokumentációja, egyszerű elhelyezési alaprajza ará-nyos léptékben, két példányban 
1.
 
 
 
Mellékletek:
Az objektum jellege szerint csatolandó:
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované in-formačné, reklamné a propagačné zariadenie (list vlast-níctva, nájomná zmluva a pod.) 
doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov:
4.
 
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej a s ú-častníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili pred podaním žiadosti.
3.
 
 
okirat, mely az építmény vagy telek tulajdonjogi viszo-nyát vagy a más rendelkezési jogviszonyt bizonyítja, és feljogosít az építményen vagy telken tájékoztató, reklám-hordozó vagy propaganda célú objektum elhelyezésére (tulajdonlap, bérleti szerződés)
2.
 
 
 
 
Az illetékes államigazgatási szervek okiratai és álláspont-jai külön jogszabályi rendelkezések alapján:
4.
 
okiratok az érintett államigazgatási szervekkel és az eljá-rás résztvevőivel folytatott tárgyalásokról, amennyiben azokra a kérvény beadása előtt került sor
3.
 
 
2.
 
 
 
 
Poznámky:
Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä:
a) technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a ú-činky na okolie,
b) výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu, projekt statiky), prí-padne elektrickú inštaláciu.
V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako doku-mentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
Az objektumra előírt tervdokumentáció elsősorban tartalmaz-za:
a) az objektum műszaki leírását, annak felszerelését és környezetre kifejtett hatásait,
b) a kivitelezési rajzokat és a szerkezet működését, annak rögzítését (állványát, statikai tervét), esetleg a villamos áram bekötési módját.
Műszakilag egyszerű objektum esetén dokumentációként ele-gendő az objektum egyszerű leírása és elhelyezési vázlatrajza.
Megjegyzések:
-án/én
-ban/ben,  dňa
V
Podpis žiadateľa(ov), u právnických osôb odtlačok pečiat-ky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby:
A kérvényező(k) aláírása, jogi személyek esetén a bélyegző lenyomata, a jogosult személy családi és utóneve, aláírása:
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