NÁVRH
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu
(nadstavby, prístavby, rekonštrukcie)

V Malej Tŕni dňa

Obec Malá Tŕňa
Obecný úrad
Tokajská 25
076 82 Malá Tŕňa

Vec:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §7 Vyhl.
85/1976 Zb. v znení príslušných noviel

1. Meno a priezvisko, adresa navrhovateľa .................................
........................................................................
2. Predmet územného rozhodnutia ...........................................
........................................................................
3. Stručná charakteristika navrhovanej stavby .............................
........................................................................
4. Účel stavby ............................................................
........................................................................
........................................................................
5. V prípade rekonštrukcie, resp. inej zmeny uviesť spôsob doterajšieho
využitia stavby ........................................................
........................................................................
6. Vlastnícke práva k pozemku (list vlastníctva číslo, resp. iné právo –
uviesť aké, číslo zmluvy zo dňa + list vlastníctva) ....................
........................................................................
7. Miesto stavby (obec, ulica, parc. číslo poz. podľa EN, k.ú.) ...........
........................................................................
8. Zoznam účastníkov konania: (meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov
všetkých susedných nehnuteľností) ......................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
9. Nároky stavby na technickú infraštruktúru s návrhom bodu napojenia:
- zásobovanie stavby pitnou vodou .....................................
- odkanalizovanie .....................................................
- zásobovanie el. energiou ............................................

- zásobovanie stavby plynom ...........................................
10.Stanovisko Obecného úradu podľa §4 zák.č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení príslušných noviel: ............................................
........................................................................
........................................................................

...........................
podpis navrhovateľa
Prílohy:
-

3x situácia osadenia stavby vypracovaná projektantom na podklade katastrálnej
mapy KN, včítane odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb (v prípade
potreby a u stavieb MPR aj s výškovým vyznačením), navrhované pripojenie
stavby na TI v mierke 1:500, 1:200, 1:100,
- list vlastníctva - 1x
- kópiu z katastrálnej mapy – 1x
- správny poplatok
- architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarne
riešenie,
- nároky stavby na vodné hospod., energie, dopravu (včítane parkovania)
a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia,
- stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
správy predpísané osobitnými predpismi, vždy dotknuté:
- orgán hygienickej služby
- orgán protipožiarnej ochrany
- vodohospodársky orgán
- orgán dopravy
- orgán vojenskej správy
- energetický a plynárenský podnik
- orgán alebo organizácia spojov (včítane
diaľkových)
podľa povahy prípadu:
- orgán ochrany pozem., poľnohosp. pôdneho
fondu, lesného a vodného hospodárstva
- orgán ochrany ovzdušia
- orgán štátnej ochrany prírody a krajiny
- orgán štátnej pamiatkovej starostlivosti
- orgán odpadového hospodárstva
- dráhový správny orgán
- banský úrad
- Štátna letecká inšpekcia
- orgán štát.odborného dozoru nad bezp.stavieb

