
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
podľa § 35 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Navrhovateľ:

Titul, meno a priezvisko (názov), adresa (sídlo, IČO), mesto, PSČ, ulica, číslo domu:

Splnomocnená osoba:

Titul, meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, ulica, číslo domu):

Názov stavby, objektová skladba:

Popis a účel stavby:
(uviesť stručný popis, vrátane označenia účelu)
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Miesto  stavby:
Ulica (lokalita): Obec:

 

Parcelné číslo pozemkov (register C alebo E),  na  ktorých má byť stavba umiestnená podľa 
geometrického plánu overeného OÚ Pezinok, katastrálny odbor

parcelné číslo:         

kat. územie:         

druh pozemku:         

výmera pozemku:         

list vlastníctva č.:         

Spôsob doterajšieho využitia a vybavenosť územia:

Rozhodnutie Okresného úradu Pezinok (Ministerstvo životného prostredia SR) v zmysle zá-
kona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
pod číslom: zo dňa:

 

Mená a adresy ďalších známych účastníkov konaní:
(organizácie alebo občania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom 
a stavbám)

Dátum:  

Miesto:  

podpisy navrhovateľov
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Príloha k návrhu:
• v zmysle § 3 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ods. 3

a. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územné-
ho rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, 
využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový 
podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a šir-
ších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach, 

b. dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípa-
doch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným 
odborným vzdelaním, 

c. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy a obce, 

d. záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania, ak bolo vydané, 

e. doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

ods. 4

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných 
účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej 
a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä:

a. údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
b. urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, 

navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od sused-
ných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 
2 postačujú podklady podľa odseku 3 písm. a), 

c. architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
d. údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadav-

ky na stavby, 
e. údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné 

napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybave-
nie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia, 

f. údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií 
a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov), ktoré 
vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi, 

g. údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí3) a požiarnu ochranu 
vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie 
ochranného pásma, 

h. dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,5) dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny 
i. návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, 

inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska 
požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, 

j. údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany, 
k. úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
l. rozsah a usporiadanie staveniska.

ods. 5

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa 
pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru“) udelený na 
základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. 

• doklad o zaplatení správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch
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Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi:

Meno, priezvisko, adresa bydliska

Osobné údaje Poskytovateľa:

Číslo telefónu/mobilu, e-mail

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@modra.sk

Účely spracovania:

Žiadosť/návrh

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu, Registratúrneho poriadku

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento 
súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.   

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to 
osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len 
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným 
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
• súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovate-

ľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

• Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

• Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozor-
nému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dňa: 

Podpis
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