
                     Obec Beluj 
 

 

 

VEC:  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 Zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 Vyhl. č. 453/2000 Z. z. 

 

 

1. Mená a adresy navrhovateľov: 

 

................................................................................................................................................. 

 

2. Predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou a spôsobu jeho doterajšieho 

využitia – druh a popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje, stavebné objekty: 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

3. Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania:  

 

- navrhovateľ  

- vlastníci susedných nehnuteľností 

 

4. Druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych 

a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, vrátane parcelných čísel susedných 

pozemkov a susedných stavieb: 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Súhlas vlastníkov pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo: 

 

................................................................................................................................................. 

 

6. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi: 

 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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Čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý 

následkov nepravdivého čestného prehlásenia, ktoré vyplývajú z § 6 Zákona č. 60/1961 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

       ................................................................. 

                          podpisy žiadateľov 

 

 

 

 

 
 

 

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby navrhovateľ priloží: 

1. Doklady preukazujúce vlastnícke prípadne iné práva k pozemkom. 

2. Kópia katastrálnej mapy.  

3. Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením polohy 

stavby a vyznačením väzieb (účinkov) na okolie v dvoch vyhotoveniach. 

4. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach - § 3 ods. 4 a 6 Vyhl. č. 453/2000 

Z. z. 

5. Stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia obce a orgánov štátnej správy:            

-     Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný (PPF) 

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica  

- Obvodný banský úrad Banská Bystrica (vyjadrenie z hľadiska poddolovania záujmového 

územia)  

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru , odbor dopravnej polície Žiar nad Hronom 

6. Vyjadrenia správcov sietí 

-     Slovak Telekom, a. s. Bratislava - elektronická žiadosť: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx 

      -     Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - tlačivo:  

            www.nases.go.sk/26731/ziadost-o-vyjadrenie-k-existencii-telekomunikacnych-sieti.php 

     -     Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. Žilina – tlačivo: 

https://www.sse-

d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Žiadosť%20pre%20zákazníkov%20v%20domácnosti%20spo

ločnosti%20Stredoslovenská%20energetika%20-%20Distribúcia,%20a.s.%202016.pdf 

- SPP – distribúcia, a. s. Bratislava – elektronická žiadosť: 

http://www.spp-distribucia.sk/sk_tlaciva 

- Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., alt. obec (vyjadrenie k napojeniu 

na vodovod, kanalizáciu) 

7. Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania (v prípade, že sa s nimi rokovalo pred 

podaním návrhu) 

8. Doklad o uhradení správneho poplatku (fyzická o soba 40,- €, právnická osoba 100,- €) 
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