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OBEC   
Spoločný obecný úrad  
Dlhý rad 16 
085 01  
 
 
 
V                    , dňa ..................... 
 
 
Vec: NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY  
 
 
Názov stavby................................................................................................................ 
 
v obci ........................................................................................................................... 
/podľa  § 35 ods. 1 zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona / 
 
Meno a adresa navrhovateľa: 
 
Meno a priezvisko /názov/ ............................................................................................ 
 
Adresa /sídlo/ navrhovateľa, vrátane PSČ:…................................................................ 
 
Dátum narodenia /IČO/:........................................... číslo telefónu:……….................... 
 
Druh a stručný popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
Miesto stavby /ulica, obec/ a parcelné čísla pozemkov podľa KN, na ktorých sa 
stavba umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
 
Adresa .......................................................................................................................... 
 
Pozemky parc.č. ........................................ v katastrálnom území ............................... 
 
....................o výmere .............................m2, vedené na liste vlastníctva č. .................  
 
ako /uvedie sa kultúra pozemku/ ................................................................................., 
 
doterajšie využitie pozemkov........................................................................................ 
 
Vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom, na ktorých sa navrhuje 
umiestniť stavbu: 
 
....................................................................................................................................... 
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Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností: 
 
Parc.č.: .......................................................................................................................... 
 
Parc.č.: .......................................................................................................................... 
 
Parc.č.: .......................................................................................................................... 
 
Parc.č.: .......................................................................................................................... 
 
                                                                                      
 
                                            
                                                                                         .............................................. 
                                                                                                podpis navrhovateľa 
K návrhu na územné rozhodnutie stavebník predloží: 
1/ Súhlas vlastníka pozemku s realizáciou stavby alebo doklad, že má stavebník k pozemku iné 

právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, ak stavebník nie je vlastníkom 
pozemku. 

 
2/ Situačný výkres osadenia stavby 2x, mierka 1:200 alebo 1:500 /na podklade katastrálnej mapy/: 
      - s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, výškové zakreslenie a uličný  pohľad 
      - napojenie stavby  na  inžinierske siete 
      - dopravné napojenie (vrátane parkovania) 
 
3/ Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k územnému konaniu (podľa druhu stavby) :  
     - SPP a.s., stredisko TPrešov, Levočská 3, 080 01 Prešov 
     - VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
     - VVS, a.s., Bardejov,  Duklianska 3, 085 64 Bardejov 
     - Slovak Telekom a.s., Bratislava        https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx 
     - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 910/14 /správca povodia/  
     - Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov, Štefániková 789, 085 01 Bardejov 
 
4/ Stanoviská dotknutých orgánov : 
    - KPÚ v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
    - OR HaZZ, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov   
    - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 2762/18, 085 01 Bardejov 
    - Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
      https://www.mod.gov.sk/vydavanie-stanovisk-mo-sr-k-civilnej-vystavbe/ 
    - OR PZ SR - ODI, Partzánska 42, 085 01 Bardejov 
    - OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o starostlivosti o ŽP, /ŠVS, ŠSOH, OČO, ŠSOPaK/, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
    - OÚ Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
    - OÚ Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
    - OÚ Bardejov, odbor CO, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
    - Obecný úrad  /ako orgán územného plánovania/ 
 
5/ V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je 
potrebné predložiť písomné splnomocnenie. 
 
6/ Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov – položka 59 
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene 
územného rozhodnutia 
1. pre fyzickú osobu ......................................................................................................................................................... 40 eur 
2. pre právnickú osobu .................................................................................................................................................. 100 eur 
 
 (poplatok sa platí v hotovosti v pokladni príslušného obecného úradu alebo prevodom na 
účet) 
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Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  
 
 
Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) 
poskytujem Obci  
 
..........................................., so sídlom ................................................................................, 
ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov 
uvedených v tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a 
preukazov, a to za účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a /alebo interných predpisov prevádzkovateľa vymedzeného predmetom 
tohto podania. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté 
iným subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do 
právnych procesov súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.  
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak 
to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a 
za podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne 
použiteľný identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.  
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby.  
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v 
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.  
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa 
poskytnutia osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č.18/2018 Z.z. 
prevádzkovateľom tiež poučený o:  
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u 

prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa  
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa 

zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, 
avšak nevyhnutné pre uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom 
riešenia podania  

c) svojich právach dotknutej osoby:  
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§ 21 zákona č. 

18/2018 Z.z.)  
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24 zákona č. 

18/2018 Z.z.)  
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.)  
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním  

- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona 
č.18/2018 Z.z.)  

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

________________________  
       podpis dotknutej osoby 
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