 
....................................................................................................................................................................
meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa
V  ..................................  dňa .....................

                                                                                                                                 Adresát
....................................
....................................
…................................


Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb
 podľa § 35 SZ a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  SZ      pre stavby , ktoré podľa § 139 b ods.1 SZ sú stavbami jednoduchými                                      /stavby na bývanie, rodinné domy, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ktorých plocha nepresahuje 300m² , výška 15m, oporné múry, podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300m² , hĺbka 6m a pre ich zmeny /

                                      
1 / . Navrhovateľ: /meno a priezvisko u právnických osôb označenie firmy …........................................
............................................................................................................................. / prípadne  telefonický kontakt na predkladateľa návrhu ............................................   bytom/so sídlom .....................................
ulica ............................ č. d .............. obec/mesto .............................. zastúpený splnomocneným zástupcom ..................................................................................................................................................
žiada o vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie jednoduchej stavby ( uviesť názov stavby v súlade so  stavebným zákonom ): ...........................................................................................................
umiestnená v lokalite/obec/mesto, ulica, ...................................................................................................
v rozsahu  nasledujúcich - stavebných objektov stavby (uviesť stavebné objekty stavby v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou/
S0 ...................................................................... parc.č. ............................................ k. ú. ........................................
S0 ...................................................................... parc.č. ............................................ k. ú. ........................................
na pozemkoch– stavbách -parcelné číslo/a: ...........................................................................................
katastrálne územie : ..................... druhy pozemkov podľa LV/ napr. záhrady, trvalé trávnaté porasty a pod./: ................................................... pozemky sa nachádzajú:  v intraviláne obce /mesta – extraviláne obce/mesta ...............................................................................................................................
stručný popis a zdôvodnenie návrhu : …...................................................................................................
charakteristika dotknutého územia: ........................................................................................................... spôsob doterajšieho využitia územia : /zastavaný pozemok stavbou, záhrada, preluka a pod./
....................................................................................................................................................................
účel stavby / napr. bývanie, rekreácia, a pod. /: ....................................................................................................................................................................
stavba trvalá/dočasná -doba trvania stavby : .............................................................................................
( uviesť, či stavba bude trvalá, alebo dočasná – pri dočasnej aj dobu jej trvania. )

2 /. Druhy a parcelné čísla pozemkov a stavieb ,podľa aktuálneho LV z katastra nehnuteľnosti s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka vrátane uvedenia katastrálneho územia  s uvedením vlastníckych a iných práv k nim pre navrhovateľa
- parc. číslo: .................................................................. katastrálne územie:..............................................
- navrhovateľ má k nemu právo : - vlastnícke na základe listu vlastníctva č: ...........................................
- iné právo /uviesť aké  a na základe čoho / : …........................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................

3 /.  Zoznam, adresy a parcelné čísla pozemkov- stavieb - účastníkov územného konania
       ( § 34 SZ, účastníkmi sú navrhovateľ; vlastník pozemku; vlastníci susedných pozemkov a 
       stavieb na nich, ktorých práva môžu byť rozhodnutím dotknuté; obce a ten, komutoto postavenie
       vyplýva z osobitných predpisov, účastníkmi konania nie sú dotknuté orgány št. správy )


Poznámka: Čitateľne uviesť meno, priezvisko, adresu bydliska, resp. adresu sídla pracoviska alebo inú známu adresu, kde sa účastník konania v čase konania zdržiava/v prípade, že nie je navrhovateľovi známa adresa pobytu, tento údaj je potrebné overiť na domovom katastri mesta/obce, resp. v centrálnej evidencii obyvateľstva v Banskej Bystrici. V prípade, že účastník konania je neznámy, resp. zomrel a neprebehlo ešte dedičské konanie, toto je potrebné rovnako vyznačiť v návrhu. V prípade, že prebehlo dedičské konanie je potrebné doložiť zápisnicu z dedičského konania. V prípade, že vlastníkmi sú manželia je potrebné uviesť adresy obidvoch manželov.

	................................................................................................... p.č. .......................... k. ú. ................................

................................................................................................... p.č. .......................... k. ú. ................................
................................................................................................... p.č. .......................... k. ú. ................................ 
................................................................................................... p.č. .......................... k. ú. ................................

4 /.  Ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, na pozemku, ku ktorému nemá navrhovateľ vlastnícke, alebo iné právo doložiť súhlas vlastníka pozemku,  s vydaním územného rozhodnutia 
5 /.  Nároky stavby na pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia s návrhom bodu napojenia 
-zásobovanie stavby pitnou vodou .............................................................................................................
-zásobovanie stavby úžitkovou vodou .......................................................................................................
-zásobovanie stavby elektrickou energiou .................................................................................................
-zásobovanie stavby plynom ......................................................................................................................
-zásobovanie stavby teplom/uviesť zdroj a jeho výkon/ ….......................................................................
-odkanalizovanie stavby ............................................................................................................................

6 /.  Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy podľa 
osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním návrhu
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................




                                                                                                                         ..........................................
                                                                                                                           podpis navrhovateľa 



K návrhu na vydanie územného rozhodnutia  pre umiestnenie  stavby je potrebné doložiť  náležitosti  podľa   § 3, ods. 3 a 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

doklad navrhovateľa že je vlastníkom pozemkov, stavieb,  alebo že má k pozemkom či stavbám iné právo - nie starší ako 3 mesiace v originály
kópiu z katastrálnej mapy - originál  nie staršiu ako 3 mesiace
záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania,/ak umiestňovaná stavba podlieha posudzovaniu vplyvov činnosti na ŽP/
doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote fyzické osoby 6,50 €,  právnické osoby alebo fyzické osoby ak je objekt určený na podnikanie 16,50 €
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia  dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy podľa druhu navrhovanej stavby, rozsahu dotknutého územia a vplyvov stavby na okolitú zástavbu
súhlas s napojením na inžinierske siete od jednotlivých správcov sieti verejného technického a dopravného vybavenia územia- dotknutých orgánov
vyjadrenie  k existencii podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí  a ku kríženiu od ich správcova
záväzné vyjadrenie cestného správneho orgánu, správcu komunikácie a vlastnícka cestného telesa, na ktoré bude stavba a jej prípojky napojená 


