OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, STAVEBNÝ ÚRAD, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV
Tel: 053/4699158 email: maria.marcisakova@spissky-hrhov.dcom.sk

Doba vybavenia

Počet príloh

30 – 60 Dní

5

Poplatok
Fyzické osoby
Právnické osoby
Predĺženie platnosti

40 EUR
100 EUR
20 EUR

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Navrhovateľ
Meno a priezvisko
/názov právnickej osoby/
Adresa
/sídlo/
IČO

Stavba
Názov stavby
Účel stavby 1

Bytové domy

Pozemok
Parcelné číslo
Katastrálne územie
Druh pozemku, kultúra 2
Vlastník pozemku
/ meno, adresa /

Orná pôda

Účastníci konania
Vlastníci susedných
nehnuteľností
/ meno, adresa /
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Projektová dokumentácia
Vypracoval
/meno, názov, adresa/

V....................................................... dňa.................................

..............................................
Podpis žiadateľa

K žiadosti prikladám tieto doklady
1.
2.
3.
4.
5.

4 x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu
územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb ( účinkov) na okolie
2x projektová dokumentácia stavby spracovaná v zmysle zákona 453/2000 Z.z. §9 vrátane technickej
správy o energetickej hospodárnosti stavby v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov obce
Predbežný súhlas o vyňatí z PPF
Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z (Platí sa v hotovosti na obecnom
úrade alebo prevodom na účet)

Vysvetlivky
1.

2.

Najčastejší účel stavby:
• Rodinný dom
• Bytový dom
• Garáž
• Ostatné budovy na bývanie
• Celý zoznam: zákon 50/1976 Z.z. § 43a,b
Najčastejšie druhy pozemku:
• Orná pôda
• Záhrada
• Trvalý trávnatý porast
• Zastavaná plocha a nádvorie
• Celý zoznam: vyhláška 461/2009 Z.z. Príloha 1

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

Žiadosť sa podáva v zmysle § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhl. 453/2000 Z.z. v ktorom sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
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