
     MESTO PREŠOV  

              Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov                                       

 

Žiadateľ  

(meno a priezvisko): 

Adresa: IČO: 

Zodpovedná osoba: tel. č.:  e-mail: 

 

Mestský úrad v Prešove 

odbor dopravy, životného prostredia  

a komunálnych služieb 

oddelenie dopravy a životného prostredia 

Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,  

resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva 

UMIESTNENIE EXTERIÉROVÉHO SEDENIA (LETNÉ SEDENIE, 

TERASY) 

1. Miesto umiestnenia: 

(názov ulice, námestia, orientačné  č., príp. číslo parcely) 

  

2. Umiestnenie zariadenia pred objektom: 

3. Dôvod umiestnenia zariadenia: 

  

  

4. Termín umiestnenia: 

(dátum od – do, 

 v rozmedzí max.  15.3. -15.11.) 

5. Rozmery zariadenia: 

(šírka x dĺžka v [m], plocha v [m
2
]) 

  

6. Popis príslušenstva exteriérového sedenia: 

(technické vybavenie, orientačný počet miest, prvky mobiliáru a pod.) 

  

  

  

7. Denný prevádzkový čas  sa 

zhoduje - nezhoduje* so súvisiacou stálou 

prevádzkou: 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

Po: Pi: 

 Ut: So: 

 St: Ne: 

 
Št:  

  

Spôsob doručenia povolenia (nehodiace sa prečiarknite): osobné prevzatie - poštou  

 

 

  ...............................                                                                                         ...................................... 

Dátum          podpis žiadateľa 

 



Poznámky: 

 Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným dátumom užívania. 

Žiadosť podlieha schvaľovaciemu procesu dotknutých orgánov, ktoré doložia písomné 

stanovisko (napr. Odbor hlavného architekta mesta vydá stanovisko  s podmienkami pre 

umiestnenie exteriérového sedenia), ktoré bude podkladom a súčasťou vydania Rozhodnutia 

na zvláštne užívanie miestnych komunikácii na umiestnenie exteriérového sedenia na 

plochách vo vlastníctve  mesta Prešov.   

 Správnym a úplným vyplnením všetkých údajov v žiadosti a doložením všetkých potrebných 

podkladov a príloh prispejete k  pružnému vybaveniu Vašej požiadavky. 

 Povolenia vydané na základe tejto žiadosti sú podkladom pre vyrubenie dane za osobitné užívanie 

verejného priestranstva v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 

mesta Prešov č. 12/2015o miestnych daniach a na vydanie povolenia na prevádzku zariadenia 

určenie prevádzkového času na území mesta Prešov.  

 

Prílohy: 

 

1. Návrh umiestnenia exteriérového sedenia – situácia M 1:100.  

2. Návrh bočných pohľadov exteriérového sedenia v M 1:100. 

3. Návrh pôdorysu rozmiestnenie stolov a stoličiek v rámci plochy exteriérového sedenia.  

4. Fotodokumentácia: 

- Pohľad na objekt, kde je umiestnená prevádzka. 

- Pohľad priestoru pred prevádzkou, kde bude umiestnené exteriérové sedenie.    

    5.    Doklad o uhradení správneho poplatku podľa položky č. 82 písm. c) Sadzobníka správnych 

poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov s uplatnením splnomocnenia (t. j. v zmysle Sadzobníka správnych 

poplatkov VI. časť, položka č. 82, ods. 2, tab. 2d) Smernice primátora mesta Prešov SP-02 

Správne poplatky vyberané mestom Prešov)  - výška poplatku je pohyblivá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


