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

Obecný úrad
s. č. 1179
925 52 Šoporňa
Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
......................................................................................................................
Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Druh a stručný popis stavby:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Miesto stavby:
Pozemok parc. č. ................................... kat. úz. .........................................................................
V obci ........................................................ , doterajšie využitie pozemku, na ktorom sa
navrhuje umiestnenie stavby ........................................................................................................
Vlastnícke právo:
Navrhovateľ má k pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestniť stavba:
- vlastnícke právo, list vlastníctva č. .....................................
- iné právo ...........................................................................
Zoznam účastníkov konania (právnických a fyzických osôb a ich adresy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon“), poskytuje obci Šoporňa ako prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu
vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať
v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov
dotknutej osoby.

...................................................
Podpis navrhovateľa
V prípade právnických osôb pečiatka
a uviesť meno, priezvisko oprávnenej osoby

Prílohy ku žiadosti:








doklady s uvedením vlastníckych alebo iných práv k pozemkom, ktorých sa územné
rozhodnutie týka, originál kópie z katastrálnej mapy
situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením
predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie (kópia
z katastrálnej mapy)
dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná
oprávnenou osobou resp. osobou s príslušným odborným vzdelaním
záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie
alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy a obce
(záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti,
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante
vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Galante – OV, OH, OPaK, OO
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, Sládkovičova 11
vyjadrenia správcov sietí)
doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 59)

