Navrhovatelia..................................................................................................................
Bydlisko ..........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec .......................
Zastúpená starostom

správny poplatok vo
výške ........., - Sk zaplatený
dňa ....................

VEC: Žiadosť o územné rozhodnutie.
Dolepodpísaní navrhovatelia týmto žiadame o vydanie územného rozhodnutia
na stavbu .........................................................................................................................
na pozemku parc.č. ...................................... v kat. území ..............................................

..............................................
podpis navrhovateľov
Doklady:
-

List vlastníctva ( originál), vydaný Okresným úradom Košice - okolie, Spáva katastra Košiceokolie, Južná trieda 82, Košice
Kópia z katastrálnej mapy ( originál), vydaná Okresným úradom v Košiciach, Spáva katastra
Košice-okolie, Južná trieda 82, Košice

Vyjadrenia o existencii podzemných vedení:
◦
◦
◦

Slovenské telekomunikácie a.s. Košice, RCSI, Poľská 4, Košice /miestne a diaľkové vedenia/
VSD a.s. OR, Hollého 3, Košice + súhlas na napojenie el. prípojky
VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice + súhlas na napojenie ( voda, kanál)
( ak je vodovod alebo kanalizácia v správe obce – vyjadrenie obce)
◦ SPP- Distribúcia a.s. Košice , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava + súhlas na zriadenie plynovej
prípojky
-

stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
správy a organizácií, predpísané osobitnými predpismi, napr.:
◦

rozhodnutie ŠDÚ, Štefánikova 60, Košice ( v prípade umiestnenia stavby do 60 m od osi
železničnej trate )
◦ súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy, výnimka z ochranného pásma lesa Okresný
úrad Košice okolie, pozemkový a lesný odb., Hroncova 13, Košic
◦ povolenie vjazdu - obce na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie, Okresný úrad Košice
okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, Košice, (v prípade napojenia na štátnu cestu II. a III. triedy
); Okresný úradu odb. pre CD a PK, Komenského 52, Košice (v prípade napojenia na štátnu
cestu I. triedy )

◦ vyjadrenie správcu komunikácie – Obec pre napojenie na miestnu komunikáciu; SC KSK
Ostrovského 1, Košice pre napojenia na štátnu cestu II./III. triedy; SSC SaÚ Magnezitárska 2,
Košice, pre napojenie na štátnu cestu I. triedy)
◦ v extraviláne povolenie výnimky na realizáciu prác v ochrannom pásme miestnej
komunikácie – Obec; pre št. cesty II./III. triedy- Okresný úrad Košice okolie, odb. CDaPK,
Hroncova 13, Košice; pre štátnu cestu I. triedy – Okresný úradu odb. pre CD a PK,
Komenského 52, Košice
◦ povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ( prekopávka, pretláčanie, zásah v zelenom páse
a krajnici) miestna komunikácia - Obec; pre št. cesty II./III. triedy- Okresný úrad Košice
okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, Košice; pre štátnu cestu I. triedy – Okresný úradu odb. pre
CD a PK, Komenského 52, Košice
◦ súhlas Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice, vodné hospodárstvo, (
v prípade blízkosti vodného toku do 23 m )
◦ súhlas Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice – z hľadiska ochrany
prírody a krajiny a odpadového hospodárstva
◦ vyjadrenie OÚ Košice, ŠVS, Komenského 52,Košice a súhlas OÚ Košice okolie, ŠVS,
Hroncova 13, Košice v prípade ochranného pásma vodných nádrží napr. Bukovec, Ružín
a vodných tokoch
◦ súhlas Okresného úradu Košice okolie, pozemkový a lesný odb., Hroncova 13, Košice
v prípade umiestnenia stavby vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesného porastu
◦ vyjadrenie SVP š.p. OZ PHaB, Medzi mostami 2, Košice ( v prípade blízkosti vodného toku
do 23 m )

2x situácia osadenia stavby v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona so zakreslením odstupov od
všetkých susedných nehnuteľností a s napojením na všetky inžinierske siete ( M
1:500) + doklad o spôsobilosti projektanta, fotokópia a vyhlášky 532/2002 Z.z.
- správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch ( 40/100,00€)
-

Mená

a adresy

vlastníkov

susedných

nehnuteľností,

s uvedením

parcelných

čísel ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V prípade investičnej stavby doplniť doklady o:
◦
◦
◦
◦

rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie, Mudroňova 15, Košice
stanovisko Inšpektorátu práce v Košiciach, Masarykova 10, Košice
stanovisko Technickej inšpekcie, Južná trieda 95, Košice (v prípade vyhradených
technických zariadení)
◦ stanoviská a vyjadrenia Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
-

