Žiadateľ:
Kontakt:

odbor rozvoja a výstavby
Obecný úrad Kordíky
Kordíky č. 59
976 34

V Kordíkoch

VEC:

ŽIADOSŤ O POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV

PODĽA

dňa:

§ 71, § 72 ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O

ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (ĎALEJ STAVEBNÝ ZÁKON) A § 12, § 13 VYHLÁŠKY Č. 453/2000 Z.Z.
MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA
STAVEBNÉHO ZÁKONA, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (STAVEBNÉ POVOLENIE)

1.

STAVEBNÍK - ŽIADATEĽ

Meno a priezvisko
Obchodný názov:
Adresa
Sídlo:
tel. Fax: e – mail:

v zastúpení :
Meno a priezvisko
Obchodný názov:
Adresa
Sídlo:
tel. Fax: e – mail:

2.

DRUH, ÚČEL, MIESTO A PREDPOKLADANÉ TRVANIE TERÉNNYCH ÚPRAV

2.1 DRUH A ÚČEL STAVBY
vymedzené členenie stavieb v §§ 43
a),43 b ), a 43 c)
stavebného zákona

2.2 MIESTO STAVBY:
Ulica/miestna časť
na pozemku parcelné číslo
(uviesť podľa katastr. mapy)
v katastrálnom území
(uviesť podľa katastr. mapy)
Preukázanie vlastníctva, alebo iného
právneho vzťahu k pozemku
(č. LV, kúpnopredajná zmluva,....)

2.3 ZDÔVODNENIE TERÉNNYCH ÚPRAV:

1/3
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA TERÉNNYCH ÚPRAV

2.4 ROZSAH TERÉNNYCH ÚPRAV:
Popis jednotlivých stavebných
činností v rámci terénnych úprav

2.5 PREDPOKLADANÉ
TRVANIE:

2.6 ČASOVÝ PRIEBEH TERÉNNYCH ÚPRAV:
Začatie:
Ukončenie:
Predpokladaný stavebný náklad:

3.

____________________________

ÚDAJE O DOKUMENTÁCII

Projektovú dokumentáciu terénnych úprav vypracoval: ( meno/názov, adresa/sídlo, dátum, číslo oprávnenia)

4.

ÚČASTNÍCI KONANIA

Mená a adresy známych účastníkov konania, (vlastníci susedných nehnuteľností) – pri väčšom počte účastníkov priložiť
samostatný zoznam
meno a priezvisko:
parc.č.:
adresa:

5.

SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA TERÉNNYCH ÚPRAV

Terénne úpravy budú uskutočňované:
Meno a adresa osoby oprávnenej na odborné vedenie uskutočňovania terénnych úprav:

a). svojpomocne:
Názov, sídlo a IČO spoločnosti, ktorá uskutoční terénne úpravy:

b). dodávateľsky:

................................................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa/ľov
(- u právnických osôb meno a podpis oprávnenej osoby a pečiatka)
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Prílohy:
1. Dokumentácia terénnych úprav v dvoch vyhotoveniach
a)
údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných rozhodnutí
nevyhnutných na povolenie terénnych úprav, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych
úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách,
o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej
úprave,
b)
situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú
terénne úpravy vykonať, s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych
úprav, vrátane vyznačenia existujúcich stavieb a podzemných sietí technického vybavenia,
ochranných pásem a chránených území; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj
charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie,
c)
vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické
parametre určujúce v situačnom výkrese ich polohové a výškové umiestnenie,
d)
Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo
prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, stavebný úrad môže ako dokumentáciu
prijať iba stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.
2. Doklady, ktorými žiadateľ preukáže svoje práva k pozemkom, na ktorých sa budú uskutočňovať
terénne úpravy – LV nie je povinným dokladom.
3.
Doklady a stanoviská, prípadne rozhodnutia, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi.
4.
Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
5.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej a verejnej správy a obce.
6.
Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný úrad, príslušný na povolenie terénnych úprav.
7.
Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
Položka 62 a)
Žiadosť o povolenie:
ods. 3. - terénne úpravy pre
- právnickú osobu
100 eur
- fyzickú osobu
20 eur
Oslobodenie od správneho poplatku:
Oslobodenie od poplatku platí ako pri položke 59:
Od poplatku za vydanie povolenia sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, ďalej osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne
hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
.
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