
                                                                   V ................................. dňa .............................. 

 

Titl.  

 

Starosta obce 

Obecný úrad Orechová Potôň 

 

 

VEC : Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a 

§ 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona 

 

I. Navrhovatelia : 

Fyzická osoba : 

Meno a priezvisko : ................................................................................................................... 

Rodné číslo : ................................................... Telefón .............................................................           

Presná adresa bydliska : ............................................................................................................. 
/ adresy bydliska všetkých žiadateľov, resp. spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa listu 

vlastníctva uviesť ako prílohu / 

 

Právnicka osoba : 

Meno a adresa sídla : ..................................................................................................................  

Meno štatutárneho zástupcu / konateľa / : ................................................................................. 

IČO + telefón : ........................................................................................................................... 

 

II. Druh a stručný popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje : .................................... 

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

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

 

III. Miesto stavby / obec, ulica /, parcelné čísla pozemkov podľa KN, na ktorých sa 

stavba umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov : ........................................... 

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

 

IV. Vlastnícke práva k pozemkom uvedeným v bode III. : ................................................ 

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

 

V. Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností : 

.......................................................................................................  parc. č. ............................. 

....................................................................................................... parc. č. ..............................                                                                                                     

....................................................................................................... parc. č. .............................. 

....................................................................................................... parc. č. .............................. 

 

 

Podpis navrhovateľa / ov / .......................................................................... 
U právnických osobách odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej 

osoby 

 

 

 



Prílohy k návrhu : 

 

1. List vlastníctva dotknutých pozemkov a snímok z KM – priloží stavebný úrad 

2. Dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so 

zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb / účinkov / 

na okolie 

3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou 

osobou v zmysle § 3 ods.4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. 

a/ stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným 

vzdelaním. Dokumentácia musí obsahovať návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi 

a účinkami, vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžiniersko-geologických 

a hydrogeologických pomerov v území vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na 

obmedzenie ožiarenia z radónu  

4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce 

5. Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na ŽP alebo rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania, ak bolo vydané + vyhodnotenie podmienok zo zisťovacie resp. 

posudzovacieho konania 

7. Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu 

8. Doklad o zaplatení správneho poplatku – FO – 40,- EUR, PO – 100,- EUR ( za každý 

objekt zvlášť) 

 

 


