Obec V i n i č n é
Obecný úrad
Hlavná 209/206
900 23 Viničné

miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho
poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce
vo výške 100,-Sk,(sto korún), zaplatený dňa ......................
podpis a pečiatka: .....................

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nesk. noviel a 12 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Žiadosť obsahuje údaje:

Žiadateľa
a) Meno, priezvisko(názov PO):. ..........................................................................................................................
manželka,(rod.meno),spoluvlastník:.........................................................................................................................
splnomocnenec na zastupovanie vlastníkov, navrhovateľa:..................................................................................................
Adresa na doručenie FO (sídlo PO): ..................................................................................................................

b) Druh, účel a miesto terénnych úprav (ulica, lokalita) :
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ................................................................
predpokladaný čas trvania terénnych úprav:......................................................................................................

c) Parcelné čísla podľa evidencie nehnuteľnosti a druhy (kultúry) pozemkov podľa KN s uvedením vlastníckych alebo iných práv :
parc. č.................................................druh, kultúra.....................................právo k pozemku:............................
parc. č................................................druh, kultúra.................................... právo k pozemku:............................
parc. č................................................druh, kultúra.................................... právo k pozemku:............................
d) Časový priebeh vykonávania terénnych úprav : .............................................................................................
e) Údaje o spracovateľovi dokumentácie: meno, priezvisko,(názov) a adresa (sídlo) projektanta:
...............................................................................................................................................................................
f) Údaj o spôsobe uskutočňovania stavby:
-zhotoviteľom(ak je známi, uveď údaje): -svojpomocou(týka sa iba jednoduchých stavieb-uviesť meno, priezvisko, adresa na doručenie,
kvalifikácia osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie stavby) stavebný dozor:

...............................................................................................................................................................................
g) Zoznam účastníkov , konania, ktorí sú žiadateľovi známi (mená a adresy na doručenie písomností ) :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
dňa ..........................

..............................................................................................................
pri FO podpisy všetkých žiadateľov
pri PO meno a funkcia oprávnenej osoby zastupovať PO
(pečiatka a podpis)

Prílohy k žiadosti o povolenie terénnych úprav , ktoré sa prikladajú:

a)

doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku , preukazuje sa listom vlastníctva, t. j. výpisom z evidencie
nehnuteľnosti, alebo iným právom - nájomnou zmluvou a pod. – list vlastníctva vhodný pre právne úkony a kópiu z katastrálnej mapy
predmetnej lokality;

b)

2 x dokumentáciu (projekt terénnych úprav), vypracovaný oprávnenou osobou; Dokumentácia terénnych úprav obsahuje :
•
údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia a využití územia a iných rozhodnutí, nevyhnutných pre povolenie terénnych
úprav podľa osobitných predpisov, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický popis postupu
a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich znutňovania
a povrchovej úpravy;
•
situačný výkres podľa katastrálnej mapy objasňujúci súčasný stav územia na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať s vyznačením
pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, vrátane vyznačenia chránených pásiem, chránených území
a existujúcich stavieb; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja i charakteristické rezy objasňujúce ich výškové
usporiadanie;
•
vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese polohové a výškové umiestnenie
jednoduchých a nepodstatných terénnych úprav;
Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným
spôsobom, môže stavebný úrad ako dokumentáciu prijať len stručný popis postupu a spôsobu prác a situačný náčrt.

c)

doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy;

d) územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán, než stavebný úrad.

