O B E C.......................................................................................................
so sídlom (adresa OcÚ) :......................................................................

VEC: Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 72 zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 a 13 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
I. Žiadateľ ( - lia )
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby )
..........................................................................................................................................................
Adresa ( sídlo právnickej osoby )
..........................................................................................................................................................
II. Druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úpravy
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
III. Parcelné čísla a druhy ( kultúry ) pozemkov, na ktorých sa majú terénne úpravy
uskutočňovať podľa katastra nehnuteľností
...........................................................................................................................................................
číslo parcely ..........................................................................................
katastrálne územie.....................................................................................
druh ( kultúra ) .....................................................................................
k pozemku má žiadateľ
vlastnícke právo ( uviesť druh / číslo dokladu )
.........................................................................................................
iné právo ( uviesť aké ) ....................................................................
parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností
............................................................................
k susedným pozemkom má žiadateľ
vlastnícke právo ( uviesť druh / číslo dokladu )
........................................................................................................
iné právo ( uviesť aké )* ..................................................................
IV. Časový priebeh vykonávania terénnych úprav
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
V. Údaje o
A/ spracovateľovi dokumentácie
meno a priezvisko ( názov ), adresa ( sídlo )
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
B/ vykonávateľovi terénnych úprav
meno a priezvisko ( názov ), adresa ( sídlo )
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

VI. Údaje o spôsobe uskutočnenia terénnych úprav (zhotoviteľ, svojpomocou)
- zhotoviteľom (uviesť názov a sídlo oprávneného zhotoviteľa, oprávneného stavbyvedúceho s
číslom jeho osvedčenia, resp. aj kópiou osvedčenia),
........................................................................................................................................................
- svojpomocou (uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru, resp.
kvalifikovanej osoby s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi)
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

VII. Zoznam a adresy účastníkov konania / * * v prípade potreby uviesť na prílohe
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

V......................................
dňa: .............................

..............................................................
podpis navrhovateľa
(u právnických osôb odtlačok
pečiatky, meno, priezvisko,
funkcia a podpis štatutárneho
zástupcu/oprávnenej osoby)

/ * nehodiace sa preškrtnite
/ ** v prípade potreby uviesť na prílohe

Prílohy :
1. Doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy
2. Dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje :
• Údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných
rozhodnutí nevyhnutných na povolenie terénnych úprav, údaje o predpokladaných
účinkoch terénnych úprav na okolie, technický popis postupu a spôsobu prác, údaje
o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia
vyťažených hmôt, o spôsobe ich
zhutňovania a povrchovej úprave
• Situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa
majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky
terénnych úprav, vrátane vyznačenia existujúcich stavieb a podzemných sietí technického

vybavenia, ochranných pásiem a chránených území; podľa povahy a rozsahu terénnych
úprav sa pripoja charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie
• Vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické
parametre určujúce v situačnom výkrese ich polohové a výškové umiestnenie
Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo
prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, stavebný úrad môže ako dokumentáciu
prijať iba stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.
3. Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce
4. Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie
terénnych úprav
Upozornenie :
Pri podaní žiadosti uhraďte správny poplatok vo výške určenej podľa pol. č. 59 prílohy
zákona č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch

