1

Navrhovateľ /lia/ : ......................................................................................................................................................
Kontakt / t.č. príp. e-mail /*  ........................................................................................................


Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Stavebný úrad
Šíravská č.7
821 07  Bratislava


Vec: 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.


Navrhovateľ /lia/, presná adresa  na doručovanie + PSČ *:

.......................................................................................................................................................
Zastúpený / meno, príp.firma / presná adresa  na doručovanie + PSČ* : 

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

Názov stavby podľa projektovej dokumentácie :

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

Druh a účel stavby:.......................................................................................................................

Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania / meno, adresa / :

................................... ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/ďalší v prílohe – priložiť samostatný list /

Miesto stavby, parcelné číslo /a/, ulica  podľa právneho stavu v katastri nehnuteľností 
 / www.katasterportal.sk alebomapka.gku.sk  /, vrátane  umiestnenia inžinierskych sietí, ak sú predmetom návrhu: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/ďalšie v prílohe – priložiť samostatný list /

Parcelné čísla susedných pozemkov a stavieb podľa právneho stavu v katastri nehnuteľností 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Súhlasím so spracovaním horeuvedených osobných údajov v zmysle zák.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tohto návrhu v rozsahu poskytnutých údajov.



V Bratislave dňa                                                                                     Podpis:


Prílohy :
1.	Splnomocnenie, ak navrhovateľ splnomocnil druhú osobu na zastupovanie - originál
2.	Súhlas vlastníka/ov/ pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo – originál 
3.	Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy / podľa právneho stavu v katastri nehnuteľností /so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy, s vyznačením vzdialeností stavby od hraníc susedných pozemkov a stavieb v dvoch vyhotoveniach, 
4.	Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy / podľa právneho stavu v katastri nehnuteľností /so zakreslením presných bodov napojenia stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí – ak sú predmetom návrhu,
5.	Dokumentácia pre územné konanie v zmysle § 3 ods.4 vyhl.č.453/2000 Z.z. v dvoch vyhotoveniach, vypracovaná oprávnenou osobou, 
6.	Záväzné stanoviská dotknutých orgánov k umiestneniu stavby:
- Hl.m.SR Bratislavy, Primaciálne nám.č.1, Bratislava, 
-  OÚ Bratislava – odboru ŽP, Tomašikova č.46, 832 15 Bratislava 
    - úseku  odpadového hospodárstva,
    - úseku štátnej vodnej správy, 
    - úseku  ochrany ovzdušia, 
    - úseku ochrany prírody a krajiny
      - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, Bratislava
- Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského č.6, Bratislava
7.	Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým bude povolený výrub drevín – ak v dôsledku výstavby dôjde k výrubu,
8.	Stanoviská správcov inžinierskych sietí:
-	BVS a.s., Prešovská č.48, 826 46 BA 29
-	Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
-	SPP  Distribúcia a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 BA 26
-	Slovak Telekom a.s., Bajkalská č.28,  817 62 BA 
-	UPC Broadband Slovensko, s r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava  
-	Ministerstvo obrany SR,  Agentúra správy majetku, Kutuzovova č.8, 832 47 BA 
-	SITEL s.r.o., Kopčianska č.20, 851 01 Bratislava
-	Orange Slovensko a.s., Metodova č.8, 821 08 Bratislava

/ ďalej priložiť  podľa rozsahu  a objektov navrhovanej stavby /:
9.	Záväzné stanovisko cestného správneho orgánu hl.m.SR Bratislavy,
10.	Záväzné stanovisko cestného správneho orgánu MČ Bratislava-Vrakuňa
11.	Záverečné stanovisko alebo rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie – ak bolo vydané
12.	Záväzné stanovisko OÚ Bratislava – odboru pozemkového a lesného, Tomašikova č.46, Bratislava / ak sa stavba umiestňuje  na: orná pôda, záhrada, les /
13.	Záväzné stanovisko OÚ Bratislava – odboru krízového riadenia, Tomašikova č.46
14.	Záväzné stanovisko KR PZ, Krajského dopravného inšpektorátu, Špitálska č.14, Bratislava
15.	Záväzné stanovisko Dopravného úradu , Letisko M.R.Štefánika, Bratislava
16.	Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Leškova č.17, Bratislava
17.	Stanovisko Slov.zväzu telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 BA
18.	Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č.1, 842 50 Bratislava
19.	Záväzné stanovisko Železníc SR  - ak je návrh na umiestnenie stavby v ochrannom pásme železnice


Poznámka: rozsah uvedených dokladov  môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený  o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskúmaní predložených dokladov môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 


Správny poplatok / nie kolky / :    fyzické osoby  50 ,- €
                                                       právnické osoby 100,- €

/doporučuje sa zaplatiť v pokladni MÚ pred podaním návrhu do podateľne MU/



Poznámka:
*povinné údaje

