Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník
IČO: 00322482, DIČ: 2020623374, tel. 054/4791 114, +421948919495, obecosikov@obecosikov.sk

Vec

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka, tel. kontakt:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Druh stavby (charakteristika):
.....................................................................................................................................................
Miesto stavby:
.....................................................................................................................................................
Na pozemku č. KN .............................................. v kat. území: ...............................................
Kultúra: ..................................................................... výmera: ..................................................
Mená a adresy vlastníkov a užívateľov susedných pozemkov a stavieb s uvedením parcelných
čísiel podľa katastra nehnuteľnosti:
Kat. územie:
Parcelné číslo KN:
Vlastník (meno a adresa)

Súhlas so spracovaním osobných údajov :
v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.

.........................................................................
podpis stavebníka
PRÍLOHY :



doklad navrhovateľa, že má k pozemkom či stavbám vlastnícke alebo iné právo – súhlas podľa §
38 stavebného zákona, Zmluva o budúcej zmluve, Nájomná zmluva, atď.
kópia z katastrálnej mapy









rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a správcov sieti, podľa druhu navrhovanej stavby, rozsahu dotknutého územia
a vplyvov stavby na okolitú zástavbu, existencii podzemných a nadzemných vedení inžinierskych
sietí
záväzné stanovisko cestného správneho orgánu, správcu komunikácie a vlastníka cestného telesa
pre zriadenie vjazdu na pozemok
dokladovať spôsob odvedenia dažďových vôd
- v prípade odvedenia do toku, dažďovej kanalizácie, rigolu, doložiť súhlas správcu
- v prípade zaústenia do vsaku, doložiť inžiniersko-geologický prieskum vypracovaný
oprávnenou osobou + vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
v prípade umiestnenia stavby na zosuvnom území dokladovať inžiniersko-geologický prieskum
vypracovaný oprávnenou osobou
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 59 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
1. pre fyzickú osobu..................................... 40 €
2. pre právnickú osobu................................. 100 €
Poznámka:
Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých stavebných objektov, vyberie sa podľa písmena
a) súhrnný poplatok za všetky objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

