Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik

V …..........................., dňa …………………..
Vec:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia podľa § 35 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
1. Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa (navrhovateľov):
…..…………………………………………………………..………………….………………….................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
2. Predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho
využitia:
……………………………………………………………….…………………………………….................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
3. Druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, parcelné čísla susedných pozemkov
a susedných stavieb, s uvedením vlastníckych a iných práv k predmetným pozemkom:
………….………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………..………………................
………………………...……………………………………………………………………………...............
……..………………………………………………………………………………………………................
…….……………………………………………………………………………………………….................
………….………………………………………………………………………………………….................

4. Zoznam (mená a adresy) známych účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností):
……………….…………………………………………………………………………………….................
…………………….……………………………………………………………………………….................
………………………….………………………………………………………………………….................

…..……………………………………………........
podpis navrhovateľa (navrhovateľov),
u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby

Prílohy k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

doklad o vlastníckom alebo inom práve k predmetnému pozemku (pozemkom) – výpis listu vlastníctva
overený okrúhlou pečiatkou správy katastra, nie starší ako 3 mesiace;
súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované
opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť;
údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané
pred podaním návrhu;
situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného
rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie (v dvoch vyhotoveniach);
dokumentácia pre územné rozhodnutie vo dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou podľa
§ 45 stavebného zákona;
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov;
záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo
zisťovacieho konania, ak bolo vydané;
doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu;
doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne obce podľa pol. 59 Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

