

Meno a priezvisko:

Obchodné meno:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Adresa a PSČ:


Telefón:

Fax:

E-mail:



Obec Predajná 
Nám.J. Pejku 67
977 63  Predajná 


Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie 
na území  obce Predajná 

za účelom:

na ulici:

vo výmere        chodník:

m2,         vozovka:

m2,         iné:

m2
celková užívaná plocha:

 m2
na dobu  
  dátum od:

  dátum do:

Za splnenie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté touto činnosťou osobne zodpovedá:
meno a priezvisko:

adresa s PSČ:

číslo telefónu:


Prílohy:

·	situácia širších vzťahov,
·	kótovaný situačný nákres (v mierke 1 : 200),
·	výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
·	vyjadrenie správcu komunikácie 
·	stanovisko miestneho úradu, pre účely umiestnenia predajného zariadenia alebo konania kultúrneho podujatia, mítingu,
·	v zložitejších prípadoch môže cestný správny orgán požadovať ďalšie doklady.
·	vyjadrenie OR PZT ODI Brezno, Mostárenská ul. 13
·	Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 





Kde:



Dňa:





meno a priezvisko (paličkovým písmom)


pečiatka a podpis žiadateľa






















































Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území obce Predajná za účelom:
-        umiestnenie predajných zariadení (stánkový a ambulantný predaj)
-        konanie zhromaždení, mítingov, petičných akcií
-        konanie kultúrnych podujatí
-        konanie športových podujatí
-        konanie propagačno – komerčných podujatí
-        informačné stánky záujmových združení
-        nakrúcanie filmov, televíznych programov
-        umiestnenie prenosovej techniky (TV, R)
-        umiestnenie letných terás.
 
Pracovisko na vybavenie žiadosti:
 
Obec Predajná

Postup na vybavenie žiadosti:
 
Vyplniť  formulár
 
K žiadosti priložiť doklady(pozri prílohy podľa formulára ).
 
Kompletnú žiadosť odovzdať osobne, alebo poslať poštou na Obecný úrad v Predajnej  
Zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia(podľa Sadzobníka správnych poplatkov).
 
Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom.
 
Upozornenie:
 
Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami:
§ 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.
 
Lehota pre rozhodnutie je podľa správneho poriadku 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní.


