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Žiadateľ:

e-mail: .................................... Tel. č.: ....................
V ................................ dňa ..............................

Obec Dolná Trnávka
č. 66
966 21 Lovča

VEC
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav a prác

Žiadateľ (meno, priezvisko, adresa/resp. názov spoločnosti, adresa):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
zastúpený splnomocneným zástupcom:...............................................................................................
...................................................................................................................................................................
žiada o vydanie povolenia ( nehodiace sa škrtnúť ):
terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery (popis):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ťažobné alebo im podobné alebo s nimi súvisiace práce (popis):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
pozemky parcelné číslo..........................................................................................................................
katastrálne územie: ..................................................................................................................................
druh pozemku podľa LV:............................... ...........................................................................................
pozemok: v intraviláne – extraviláne obce
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žiadateľ má k pozemkom:
vlastnícke právo k pozemku par. č.....................................na základe LV č. ............................................
vlastnícke právo k pozemku par. č. ...................................na základe LV č. ............................................
iné právo k pozemku par. č................................................na základe: ....................................................
iné právo k pozemku par. č................................................na základe: ....................................................
(uviesť – Náj. zmluvy, Dohody o zriadení vecného bremena; Dohody o budúcej kúp. zmluve...)
Územné rozhodnutie bolo vydané:
...................................................................................................................................................................
pod číslom...................................................................... zo dňa...............................................................
(názov správneho orgánu uvedený v hlavičke územného rozhodnutia)
Časový priebeh vykonávania terénnych úprav:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Údaje o projektovej dokumentácii:
projektovú dokumentáciu vypracoval:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(uviesť meno, adresu projektanta)
Zoznam, adresy a parcelné čísla pozemkov účastníkov konania, ktorý sú žiadateľovi známi:
(§ 59 SZ)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

......................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa
(u právnickej osoby meno a priezvisko
oprávnenej osoby a pečiatka)
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Prílohy:
1.. Doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho
oprávňuje zriadiť požadovanú terénnu úpravu (list vlastníctva resp. nájomná zmluva; dohoda o zriadení
vecného bremena; zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
2.

Kópiu z katastrálnej mapy (originál s kolkom)

3.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. (zákon o správnych poplatkoch) v platnom znení

4.

Splnomocnenie na zastupovanie v konaní

5.

Dokumentáciu terénnych úprav vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotovenia

6.

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy alebo samosprávy (nevyhnutný rozsah náležitostí orientačne podľa druhu a rozsahu úprav vyznačí
pracovník úradu):
-

Rozhodnutie o výrube drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov - právoplatné
(príslušný - Mesto/Obec)

-

Záväzné stanovisko na zriadenie stavby MZZO podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov
(príslušný – Mesto/Obec)

-

Rozhodnutie na zriadenie studne podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
(príslušný – Mesto/Obec)

-

Stanovisko k zriadeniu vjazdu z komunikácie (príslušný – Mesto/Obec - cesty III. triedy; Okresný úrad
Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravu a pozemných komunikácií Žiar nad Hronom pre cesty II. triedy;
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Nám. Ľ. Štúra pre
cesty I. triedy)

-

-

Okresný úrad Žiar nad Hronom
-

odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, SSOO, SSOH, ŠSOPaK

-

pozemkový a lesný odbor

-

odbor krízového riadenia

-

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
-

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

-

odbor krízového riadenia

-

pozemkový a lesný odbor

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom

-

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom

-

MO SR, Bratislava resp. Banská Bystrica

-

MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb

-

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Žiar nad Hronom

-

Krajské riaditeľstvo HaZZ, Banská Bystrica

-

Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Žiar nad Hronom

-

Krajské riaditeľstvo PZ – ODI, Banská Bystrica

-

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

-

Krajský pamiatkový úrad, Banskej Bystrici

-

Archeologický ústav SAV, Nitra

-

Štátna ochrana prírody SR-CHKO, Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica

-

Obvodný banský úrad, Banská Bystrica
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-

Slovenský pozemkový fond, Bratislava resp. Zvolen

-

Lesy SR, š.p., Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica

-

Štátne lesy š.p., OZ , Žarnovica

-

Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica

-

Slovenská správa ciest, Bratislava

-

Banskobystrická regionálna správy ciest, a.s., Banská Bystrica

-

Banskobystrická regionálna správy ciest, a.s., Ladomerská Vieska, pracovisko Žiar nad Hronom

-

Dopravný úrad Bratislava (právny nástupca Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu
Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy)

-

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava- resp. Banská Bystrica

-

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor
dráhový stavebný úrad, Bratislava

-

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Banská Bystrica

-

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica –resp. Žiar nad Hronom

-

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava

-

Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Žilina

-

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

-

Orange Slovensko a.s. – Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

-

DALKIA Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom

Poučenie:
- podľa § 71 SZ povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov
iné orgány: a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce
- podľa § 71, ods. 2 SZ na terénne úpravy a práve uvedené v odseku 1,písm.a) a b) SZ sa povolenie nevydáva,
ak stavebný úrad v územnom konaní od jeho vydania upustil
- 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 hodnotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich
zhutňovania a povrchovej úprave
-) 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 vedení technického vybavenia, ochranných pásiem a chránených území
- podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy objasňujúce ich výškové
usporiadanie
- vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy postačia geometrické parametre určujúce
v situačnom výkrese ich polohové a výškové usporiadanie
- podľa § 13 vyhl. č. 453/2000 Z. z. pri technicky jednoduchých terén. úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu
nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, staveb. úrad môže ako dokumentáciu prijať iba
stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.
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