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MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Spoločný stavebný úrad Rajec

ŽIADOSŤ O VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Vec: Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podľa § 35 stavebného zákona v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 3 vyhl. 453/2000 Z.z.

1. Meno (názov) a adresa žiadatel'a
Fyzická osoba:

meno, priezvisko a titul (názov) investora:

.......................................................................................................................................nar. .

manžel(-ka) nar .

adresa tel.č ..

Právnická osoba:
- ~ v

. . /}i::.LIiJä} OlJp4DOY tA'JG"C.i:.Ello .lJ=~6IDIJ{/ 2 pR {)2~'/J/Enazov a adresa sIdia .; .

organizácia (konatel') .. .!!.P.i...:..I!:~('!.1. ?!'..?!.~!-«7..~.ť..(J. ..~ .IČO ..~./?.~.e~.r(t. .
adresa (Y/!..IJ: ~.!!.!! '!.r(/ťľl f?(f?1.. !..!.?.4:~ tel.č ..~?q.:J ..*.'!:.~.t?-!..
2. Popis a účel predmetu územného rozhodnutia ......ľ.Y.!.!+.ť.~.1. ..~~ť.~? €~f.1:P)::.Y. ....~.~!.!~.p..L?.ť ..

3. Dokumentácia - Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval: ( meno a adresa projektanta)

/~G.: tl.IlIv. v..(!.tY..t::~.:I !.:.. !!..'!:./t.1. ~.q..j ~?ŕ..(!.. ~~~~~I::.!I..~ !.~.~.(,?~(0-1. .

4. Stavebný pozemok (vrátane pozemkov,ktoré sa pri výstavbe majú použiť, napr.na prípojky, stavenisko a pod.

Katastrál.územie Parcelné číslo KN Druh (kultúra) Vlastník (meno, adresa)

?~?.f.t. .

5. Vyjadrenie vlastníkov inžinierskych sietí:
5.1. Vyjadrenie Slovenských telekomunikácií a.s.Poštová l Žilina

v prípade dotyku sietí s parcelou K.Ú žiadame zakreslenie do kópie
z katastrálnej mapy .

5.2. Vyjadrenie SSE - distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 Žilina,

či cez parcelu č K.Ú prechádzajú podzemné a vzdušné vedenia v

prípade dotyku sietí žiadame zakreslenie do kópie katastrálnej mapy .
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5.4. Vyjadrenie SPP - distribúcia a.s. osobne na adresu:Závodská cesta 26/2949 Žilina, poštou na adresu:

spp - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava

či cez parcelu č K.Ú prechádzajú/neprechádzajú rozvody, v prípade

dotyku sietí žiadame zakreslenie do kópie z katastrálnej mapy .

6. Na pozemku parcela č sa nachádzajú/ nenachádzajú: dreviny, kríky

7. Susedné pozemky:

Katastrálne územie Parcelné číslo KN Druh (kultúra) Vlastník (meno, adresa)

8. Vyjadrenie majiteľov susedných nehnuteľností:

9. Vyjadrenie obce- stanovisko k umiestneniu stavby ( potvrdenie súladu s územným plánom) :

Poznámka: Rozsah uvedených údajov a dokladov po ich preskúmaní môže byť podľa povahy stavby zúžený alebo rozšírený
o ďalšie údaje a doklady potrebné k vydaniu povolenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle nariadenia EPaR EÚ 20161679 (GDPR) a zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov
súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti. , p ~.A!. O

.. L ~~O P V

V lf~.~! dňa ..l ?.: (!:...: ..~17 ~.~.~ :..? ..R.~ ~.I. Ó N U

( . fy . k' h 1.~ • ž P 1 /18pn ZIC yc o ľl1a •v t. Ia atelov,
resp..meno, funkcia, pečiatka a dpis osoby

oprávnenej zastupovať práv lckú osobu.)

ZOZNAM PRÍLOH:

~ Ix kópia katastrálnej mapy
~ výpis z katastra nehnuteľností

~ potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa zák. 145/1995 Z.z.
~ technická správa
~ navrhované umiestnenie stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb aj s

výškovým vyznačením

~ architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie
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